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Dispositivo permanente
de salvamento aquático
nas praias de Espinho

Pela primeira vez, as praias de Espinho irão dispor de um
dispositivo permanente de salvamento aquático, com meios
próprios adquiridos pela Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários do Concelho de Espinho com o apoio integral da
Câmara Municipal. O dispositivo irá funcionar durante todo
o ano, com um primeiro reforço nas competições de surf a
realizar em Espinho, um segundo reforço no período de
antecipação da época balnear e, finalmente, de 15 de junho a
30 de setembro.

“Numa linha de costa com cerca de sete quilómetros de
extensão, este dispositivo irá reforçar a segurança a banhistas
não só na época balnear, mas também nos períodos em que as
condições climatéricas tornam as nossas praias mais apetecí-
veis”, dá nota a Câmara Municipal. “Acresce o facto de a
marca ‘Espinho-Surf Destination’ promover cada vez mais a
prática do surf nas nossas praias, a que se juntam as competi-
ções de índole internacional como sejam as que irão ocorrer
em 2019 integradas no Campeonato Europeu Pro Junior e o
Campeonato Mundial de Long Board.”

Os meios agora colocados à disposição da Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho
resultantes de um protocolo de colaboração com a Câmara
Municipal “revelam-se como imprescindíveis à missão de
salvamento aquático acometida aos nossos bombeiros.”

Sabores de peixe
e marisco
de Espinho

A iniciativa “Sem Espinhas” está de volta
com um programa a encetar na segunda-feira
e a estender-se até ao próximo dia 24.

“Delicie-se com os sabores de peixe e ma-
risco de Espinho que os restaurantes locais
prepararam especialmente para si” é a suges-
tão do Município que este ano realiza a pri-
meira edição da “Rota dos Restaurantes”,
uma novidade no calendário de eventos do
“Sem Espinhas” que coloca em destaque os
restaurantes locais especialistas em peixe e
marisco.

Durante uma semana, a Rota dos Restau-
rantes convida a degustar, ao almoço e ao
jantar, menus, que variam entre os 10 e os 20
euros. com os melhores e os mais frescos e
genuínos sabores do mar, num percurso de
experiências gastronómicas que homenageia

as especialidades e os pratos típicos inspira-
dos no mar de Espinho. Do camarão da costa
à caldeirada, passando pela sopa de peixe,
lulas grelhadas, arroz de marisco, petinga,
jaquinzinhos ou cataplana de peixe várias são
as sugestões gastronómicas disponíveis para
quem gosta de comer peixe e marisco com
sabor a tradição.

A “Rota dos Restaurantes”, uma agora em
março e outra em outubro, passa pela realiza-
ção de um Fórum, que constituirá um espaço
de reflexão e discussão sobre os temas do mar,
pela reedição do tradicional almoço de rua,
para celebrar e festejar os sabores do mar, e
pela produção de quatro minidocumentários,
com testemunhos das histórias do Mar de
Espinho.

O evento habilita aqueles que aceitem o
repto de experimentar o maior número de
menus para o sorteio de uma noite para duas
pessoas no Hotel Solverde & Wllness Center,
com direito a uma experiência de SPA.

Restaurantes aderentes: A Fidalguinha de
Espinho, Aquário, Baía Sol, Cabana, Casa
Américo, Casa da Mãe Joana, Casa O Pesca-
dor, Casa S. Pedro, Casa Papagaio, Espinho
10, Maragato, Marreta, Melinhos, Onda Mar,
Quim da Granja, Tasca da Maria e Zagalo.

Cerca de 60 quilómetros
da rede de distribuição de
água irão ser alvo de renova-
ção nos próximos cinco anos,
num investimento que ron-
dará os 8,5 milhões de euros
(7,5 milhões de euros para a
requalificação da rede) com a
comparticipação de fundos
comunitários. A obra foi apre-
sentada na terça-feira à noite,
no Centro Multimeios, pelo
presidente da Câmara Muni-
cipal de Espinho, Pinto Mo-
reira, pela vereadora com o
pelouro das Obras, Lurdes
Ganicho e pelo chefe da Divi-
são de Serviços Básicos e
Ambiente do Município de
Espinho, Joaquim Sá que fez
uma apresentação detalhada
de todo o processo, desde o
estudo até às intervenções fi-
nais. Um investimento fa-
seado a começar já este ano
de 1,7 milhões de euros com a
reabilitação de 4,4 quilóme-
tros, abrangendo 1771 habi-
tações e que se prolongará até
2024, altura em que estarão
substituídos os cerca de 60
quilómetros de condutas em
fibrocimento por material em
polietileno. “Uma obra para
os próximos 50 a 60 anos”,
como referiram o presidente
da Câmara Pinto Moreira e o
próprio chefe da Divisão de
Serviços Básicos e Ambiente,
Joaquim Sá, num projeto que
irá contemplar, em simultâ-
neo o arranjo dos arrua-
mentos no piso e nos passei-
os, de forma a que “não fi-
quem cheios de remendos” e
todos os reservatórios de água
do concelho, bem como os
adutores (condutas princi-
pais) de abastecimento à rede
de distribuição do concelho.

Trata-se de “um assunto
de suprema importância para
Espinho” e “algo que é ver-
dadeiramente estruturante
para Espinho”, começou por

salientar Pinto Moreira.
E acrescentou:
“Temos uma rede de dis-

tribuição de água com 40 a 60
anos, que carece de urgente
reabilitação. Temos feito al-
guma intervenção, na zona
Norte e estamos a intervir na
zona do RECAFE”, lembrou
o autarca que anunciou a con-
clusão de um estudo elabora-
do no ano passado para que,
agora “possamos passar à
ação”, numa obra que “terá
de ser faseada”, prometendo
encontrar “fontes de financi-
amento” para a mesma.

Segundo o presidente da
Câmara, “durante décadas
estivemos à frente porque for-
mos percussores no País e os
meus antecessores, aos longo
dos anos, foram capazes de
dotar o nosso concelho de
uma cobertura de rede de
água de 95 por cento. Mas

hoje temos uma rede com 40,
50 e 60 anos, com cerca de 60
quilómetros em fibrocimento
e que carece de uma reabilita-
ção tão rápida quanto possí-
vel. Esta obra carece de tem-
po e foi necessária uma plani-
ficação e de um conjunto de
estudos. Por isso, o fasea-
mento da intervenção é ne-
cessário por razões de natu-
reza financeira, atendendo ao
elevado custo e só será possí-
vel não só com o recurso ao
Orçamento Municipal, mas
sobretudo a fundos comuni-
tários e, eventualmente, a
outras fontes de financiamen-
to. Vamos fazer esta obra com
sentido de responsabilidade.
É um enorme desafio e esta-
mos a deixar um legado”, ex-
plicou o autarca.

Pinto Moreira referiu,
ainda que “os 8,5 milhões
de euros não serão apenas

para a requalificação da
rede de distribuição, mas
também para o tratamento
à superfície. Não queremos
que se deixe a rodovia com-
pletamente fragmentada e,
por isso, teremos de fazer
uma intervenção urbanísti-
ca à superfície. Creio que
metade desse valor será su-
portado por fundos comu-
nitários”.

O chefe da Divisão de
Serviços Básicos e Ambien-
te do Município de Espinho,
Joaquim Sá deu conta de
alguns dados relativos à
atual rede de distribuição
de água, apontando para
“perdas dos sistemas da or-
dem dos 43 por cento”, que
rondam os “0,8 milhões de
metros cúbicos de água”
numa rede que atinge os
“170 quilómetros”.

Por sua vez, a vereadora

Lurdes Ganicho fez a apre-
sentação do “plano tático”
para a reabilitação dos 60
quilómetros das condutas
em fibrocimento e que “não
ultrapassará os cinco anos”
que “com ou sem fundos co-
munitários, a obra é para
ser feita”.

Lurdes Ganicho anun-
ciou que ainda este ano “se-
rão reabilitados 4,4 quiló-
metros da rede de distribui-
ção de água, contemplando
1771 habitações”, nas come-
çar pelas ruas 66, 6 e 19 num
investimento de “1,7 mi-
lhões de euros” que “já fo-
ram objeto de uma candida-
tura comunitária” e que “em
2020, serão reabilitados 9,2
quilómetros para 2825 ha-
bitações; em 2021, 7,5 quiló-
metros, 945 habitações; em
2022, 11,4 quilómetros, 2342
habitações; em 2023, 11 qui-

lómetros, 1497 habitações;
e em 2024, 11 quilómetros,
1948 habitações”.

Por fim, Lurdes Ganicho
deixou um aviso: “não vale
a pena reclamar que as con-
dutas estão prontas e a rua
continua por arranjar, por-
que a repavimentação só se
pode fazer mais tarde, de-
pois de as terras assenta-
rem e ficarem estabiliza-
das”. E, por isso, “os trans-
tornos para a população se-
rão inevitáveis”. E, “a ver-
dade é que este tipo de em-
preitada é incómoda e vai
criar dificuldades às pesso-
as. Mas a obra tem de ser
feita e, se não se realizasse
agora, no futuro os trans-
tornos iam ser muito maio-
res e mais frequentes”, con-
cluiu a vereadora.

Manuel Proença

Oito milhões e meio
de euros para

requalificar a rede
de distribuição
de água até 2024

Serão substituídos cerca de 60 quilómetros
de condutas em fibrocimento

e arranjados arruamentos e passeios

Foto VÍTOR LANCHA
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«Defesa de Espinho» - 4536- 2019-03-14

CONVOCATÓRIA

Nos termos da alínea b) n.º 1 do art.º 14.º e do n.º 1 do
art.º 15.º, ambos dos Estatutos, convoco uma Assembleia
Geral Ordinária da Liga dos Amigos do Hospital de Espinho
para o próximo dia 28 de março de 2019, pelas 18h00, na sala
de reuniões da Direcção, sita no Hospital de Espinho (entrada
pela Rua 35), com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único – Deliberar sobre o Relatório e Contas

da Gerência do Exercício de 2018
Se à hora marcada não estiver presente mais de metade dos

sócios com direito a voto a Assembieia funcionará meia hora
depois com qualquer número de presenças.

Espinho, 11 de março de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(José Augusto Ferreira de Campos)

«Defesa de Espinho» - 4536- 2019-03-14

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
DA VILA DE ANTA

Convocatória
O Presidente da Assembleia da (ASDVA) convoca todos os sócios

da Associação Social e Desenvolvimento da Vila de Anta para uma
Assembleia Geral a realizar no próximo dia 29 de março de 2019,
pelas 21 horas, nas instalações da sede, sita na Rua do Meio, n.°
96, Esmojães, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 38.°
alínea (b) dos Estatuto com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto l - Discussão e aprovação do relatório de contas e o
parecer do Conselho Fiscal do exercício do ano de 2018. Ponto 2
- Outros assuntos de interesse para a ASDVA.

Nos termos do artigo 41.°, n.° 1 dos Estatutos, a Assembleia
Geral reunirá à hora marcada na convocatória se estiver presente
mais de metade dos associados com direito a voto ou meia hora
depois com qualquer número de presentes.

Anta e Guetim, 8 de março de 2019
O Presidente da Assembleia,

Guilhermino Pedro Sousa Pereira

ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DE ESPINHO
Convocatória

«Defesa de Espinho» - 4536- 2019-03-14

Nos termos da alínea a) do Artigo 15.° do Capítulo 3.° dos Estatutos,
convoco todos os Sócios da Associação de Diabéticos de Espinho para uma
Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo dia 30 de marco de 2019,
pelas 15h00, nas instalações sitas na Rua 25, n.° 861, desta cidade de
Espinho, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. - Leitura,   discussão   e   aprovação   da   ata   da   última Assembleia;
2. - Apresentação, discussão e votação do relatório de contas relativo a 2018;
3. - Apresentação relatório atividades realizadas em 2018; 4. - Apresentação de
listas e eleição dos novos Órgãos Sociais para o biénio de 2019/2020; 5. -
Apresentação, discussão e votação do orçamento e plano de atividades para
2019, da lista vencedora; 6. - Meia hora para discussão de assuntos de interesse
para a Associação.

Não estando presentes, à hora marcada, o número de sócios estatutariamente
exigido, a Assembleia iniciar-se-á meia hora depois do horário previsto, com
qualquer número de sócios, conforme contemplado na alínea 1) do Artigo 18.°.

Espinho, 01 de março de 2019
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

(Maria do Céu Nascimento Frexes)
(P:S.: No final da Assembleia haverá lanche com animação musical.
Recomendamos pré-inscrição. Entrada gratuita. COMPAREÇA.)

Assembleia Geral Ordinária

«Defesa de Espinho» - 4536 - 2019-03-14

Nos termos das alíneas a) do artigo 36º dos Estatutos, convoco
os Associados de A Familiar de Espinho – Associação
Mutualista a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, no
próximo dia 25 de Março de 2019, pelas 18.30 horas na Sede
Social da Associação, sita na Rua 22, Nº 327, na cidade e
concelho de Espinho, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto único: Apreciação, discussão e votação do Relatório
Contas e Balanço da gerência de 2018, e o respetivo Parecer do
Conselho Fiscal.

Nos termos do número 1 do artigo 40º dos Estatutos, a
Assembleia Geral reunirá à hora marcada na presente convocatória
estando presentes ou representados mais de metade dos associ-
ados com direito a nela participarem ou votarem, designo o mesmo
dia 25 e local para Assembleia funcionar, uma hora depois com
qualquer número de associados.

Espinho, 11 de Março de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(António Manuel Mano Oliveira)

Os documentos aludidos na presente convocatória estão desde esta
data disponíveis para consulta na sede da Associação todos os dias uteis.

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO

APOIO DE PRAIA (BAR) PRAIA DE PARAMOS
Manuel de Oliveira Dias, Presidente da Junta de Freguesia de

Paramos, faz saber:
Que por deliberação da Junta de Freguesia de Paramos de 07 de

Março de 2019, está a decorrer o concurso para a concessão de um
espaço para a instalação de um apoio de Praia (BAR) para o período
da época Balnear de 15 de Junho a 15 de Setembro, Praia de
Paramos nos anos de 2019 a 2021.

O período do concurso, decorre de 08 a 28 de Março de 2019.
Os interessados devem dirigir-se à Sede da Junta de Freguesia de
Paramos, a fim de levantar o regulamento para o respectivo
concurso, podendo também solicitá-lo através do mail cujo endereço
é: geral@fj-paramos.pt

Podem candidatar-se ao presente concurso todos os interessa-
dos, individuais ou coletivos, que pretendam explorar o Bar.

O concorrente apresentará a sua proposta escrita e concreta
(Projeto de Candidatura) na Sede da Junta de Freguesia, até às 19
horas do dia 28 de Março de 2019.

E para constar se passou este e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos locais de estilo da Junta de Freguesia.

Paramos, 07 de Março de 2019

O Presidente da Junta,
(Manuel de Oliveira Dias)

«Defesa de Espinho» - 4536 – 2019-03-14

JUNTA DE FREGUESIA DE PARAMOS
«Defesa de Espinho» - 4536 – 2019-03-14

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
Nos termos do disposto nos art.os 29.o, 32.o al. b) e 57.o do

Regulamento Interno, convoco todos os sócios do Aero Clube da
Costa Verde a reunirem-se em Assembleia Geral Eleitoral, na sede,
sita em Paramos, no dia 30 de Março de 2019, sábado, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1. Eleição dos Corpos Sociais do Aeroclube para o triénio 2019
a 2021.

A mesa de voto encontrar-se-á aberta das 15:00 até às 18:00
horas na sala dos pilotos.

Nos termos do disposto nas al.s b) e seguintes do art.o 57.o do
Regulamento Interno do Aeroclube, as listas de Sócios candidatos a
qualquer um dos Corpos Sociais deverão dar entrada na Secretaria
do Aeroclube, propostas por pelo menos 10 Sócios Efetivos no pleno
gozo dos seus direitos, com uma antecedência mínima de 10 dias em
relação à data da Assembleia Geral.

Os sócios que se encontrem impedidos de deslocar-se ao
Aeroclube poderão fazer-se representar por procuração passada a
favor de outro sócio, nos termos do disposto no art.o 8.o, al. c) do
Regulamento Interno do Aeroclube, com os limites impostos pela al.
e) do mesmo artigo.

AVISO — Nos termos das alíneas b) e c) do artigo 57.o do novo
Regulamento Interno alertam-se os Srs. Associados de que:

“ Só têm capacidade eleitoral os Sócios que estejam no
pleno gozo dos seus direitos até 5 dias após a data de
publicitação da convocatória da Assembleia Geral eleitoral”

Espinho, 9 de março de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Álvaro Eduardo Correia Neves

Concelhia
de Espinho
comemora
98 anos
do PCP

A Comissão Concelhia
de Espinho do PCP convida
todos os militantes e simpa-
tizantes para o jantar do 98.º
aniversário do partido, a re-
alizar no sábado, pelas 20
horas, no restaurante Flor
da Corga, em Silvalde.

A intervenção política
estará a cargo de Ricardo
Galhardo, membro do Co-
mité Central do PCP.

Renúncia de Adérito Santos
à presidência da Assembleia
da Associação dos Bombeiros
do Concelho de Espinho

Adérito Santos renunciou
ao mandato de presidente da
Assembleia Geral da Associa-
ção Humanitária Bombeiros
Voluntários do Concelho de
Espinho, tendo elencado um
conjunto de considerações:

“A representação da as-
sociação encontra-se plena e
cabalmente preenchida pela
Direção. A gestão global está
bem e responsavelmente as-
segurada pela Direção. O ar-
tigo 37º dos Estatutos é quase
todo ‘esvaziado‘ pelo cumpri-
mento das alíneas” anterio-
res, “limitando-se o presiden-
te da Mesa da Assembleia-
geral a cumprir a alínea b do
artigo 37º e, marcar presença,
quando convidado pela Di-
reção, em alguns eventos. Há
um perfeito e profícuo enten-
dimento em toda a linha, en-

tre a Direção e o Comando do
Corpo Ativo de Bombeiros, o
que torna eficiente o objetivo
fundamental da Associação
Humanitária Bombeiros Vo-
luntários do Concelho de Es-
pinho, isto é, estão garantidas
a segurança e proteção civil
da comunidade espinhense.”

Na apresentação da re-
núncia de mandato como pre-
sidente da Assembleia Geral
da Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários do
Concelho de Espinho, Adérito
Santos, reforçou a fundamen-
tação “com problemas de saú-
de da minha esposa que, de
modo algum, prescinde da
minha presença”, mas “man-
ter-se-ão obviamente, os meus
direitos de sócio efetivo, no
respeito dos Estatutos da as-
sociação.”
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Objetivos da Associação
Portuguesa de Saúde Oral

Rastreio de saúde
oral avalia

idosos do concelho
Na antecâmara do Congresso Ibérico

O paramense André Vieira com duas colegas estudantes
de Medicina Dentária no rastreio de saúde oral

para seniores no Hospital de Espinho

Decorreu em fevereiro,
no Hospital
de Espinho, um
rastreio de saúde
oral comunitária
sénior (maiores
de 65 anos) para
institucionalizados
das cinco freguesias
e integrado no
pré-programa do
Congresso Ibérico
de Saúde Oral
aprazado para 23 de
março, no Fórum
de Arte e Cultura
de Espinho, e para
o dia anterior no
Porto e em Gaia.

Lúcio Alberto

O rastreio foi disponi-
bilizado a maiores de 65 anos,
incluindo os idosos insti-
tucionalizados das fregue-
sias de Anta, Espinho, Gue-
tim, Paramos e Silvalde. E vi-
sou níveis de saúde oral e
qualidade de vida, análise dos
dados e apresentação do es-
tudo, análise e discussão du-
rante o congresso Ibérico or-
ganizado pela Associação
Portuguesa de Saúde Oral.

Os alunos de Medicina

Dentária participaram nas
sessões de rastreio de saúde
oral.

“Esta atividade é uma ex-
periência para nós, porque
não temos examinado tantos
idosos, mas obviamente que
nos traz imensas vantagens”,
deu nota Mónica Ferreira, de
22 anos e do Porto. “É uma
atividade que poderá dar
imensos benefícios para a so-
ciedade e a nossa motivação é
que consigamos fazer algu-
ma coisa.”

“Os mais novos estão sem-
pre mais motivados e com
energia e, por isso, têm mais
disposição para estas ativi-
dades, mas foi interessante a
adesão dos idosos”, observou
Mónica Ferreira.

“Notamos que há pessoas

que ainda têm uma boa saúde
oral, mas a maior parte ainda
não está consciencializada,
acrescentou Mónica Ferreira.
“Por exemplo, muita gente
não sabe que tem de escovar a
língua e as gengivas. As pes-
soas precisam de mais infor-
mação e mais incentivo. E in-
felizmente muita gente não
tem dinheiro para ir ao den-
tista.”

“Aprendemos sempre
com estes rastreios e é bom
para nós termos isso no nosso
currículo”, Ana Catarina
Teixeira, de 21 anos e de
Lamego. “É uma oportunida-
de para interagir e assim tam-
bém estamos a aprender.”

“Um ou outro caso sur-
preendeu-me pela positiva
porque estão bem identifi-

cadas com a saúde oral”, re-
gistou Ana Catarina Teixeira.
“É normal que as pessoas de
faixa etária mais elevada não
estejam preparadas para a
saúde oral, mas no geral apre-
sentaram-se informadas e
dentro dos possíveis das con-
dições mínimas da saúde
oral.”

“É uma pena a Medicina
Dentária não estar no Siste-
ma Nacional de Saúde, até
porque muita parte da popu-
lação não tem acesso à Medi-
cina Dentária por causa dos
custos”, constatou Ana Ca-
tarina Teixeira. “O acesso à
Medicina Dentária através do
Sistema Nacional de Saúde
proporcionaria que as pesso-
as olhassem com outros olhos
para esta área da Saúde e tra-
tassem melhor da sua saúde
oral.”

Ana Catarina Teixeira
concluiu que “devemos apli-
car estratégias preventivas
desde muito cedo para ter-
mos uma boa saúde oral.”

“A Saúde já começa a ser
mais divulgada, mas os re-
cursos são escassos e não se
pode começar este rastreio
com toda a gente, pois então
os recursos mais escassos se-
riam”, considerou André
Vieira, de 22 anos e de Para-
mos. “Por isso, estamos a co-
meçar pelas pessoas que mais
necessitam, até porque temos
de cuidar dos nossos idosos.
Depois vamos apresentar os
resultados no Congresso em
março para podermos discu-
ti-los.”

“É claro que já se sabe que
os idosos precisam de cuida-
dos da Medicina dentária,
mas vamos provar isso com
números e dados concretos”,
finalizou o paramense André
Vieira.

“Este programa que foi
lançado aos ‘jovens’ seniores
do concelho, e neste caso par-
ticular da freguesia de Para-
mos, considero  um êxito”,
disse, por seu turno, o autarca
paramense Manuel Dias, que
acompanhou o rastreio.

“Trata-se de um trabalho
feito com responsabilidade e
feito de uma forma séria”,
salientou Manuel Dias. “As
pessoas acreditaram no pro-
jeto e na mobilização que fi-
zemos. A presença das pes-
soas de Paramos é a credi-
bilidade que têm na autar-
quia, porque quando lhes di-
zemos que é importante para
elas, elas aparecem e certifi-
cam esse acontecimento.”

“Muita gente sofre da sua
dentição fruto da ignorância
e dos maus cuidados que te-
mos ou já tivemos na infân-
cia”, notou Manuel Dias.
“Mas as pessoas com mais de
65 anos que participaram nes-
tes rastreios terão aprendido
algo de útil para elas e podem
transmitir estes novos conhe-
cimentos aos outros para me-
lhorar a saúde oral em Para-
mos.”

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, presidente
da a Associação Portuguesa de Saúde Oral.

Neste contexto, a Associação Portuguesa de Saúde Oral
entende não fazer qualquer sentido evocar uma pretensa
divisão de pelouros entre a Medicina Dentária e a
Estomatologia.

“Tal divisão tem servido de bloqueio e persiste na mente
de alguns administrativos e políticos menos avisados e pesso-
as mal informadas”, vincou Acácio Couto Jorge. “Na verdade
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 melhores
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 instituições
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 comuni-
dade com pequenas mas notáveis exceções.” Em poucas pala-
vras: “competência e coragem.”

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.”
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Espinho promove-se
como destino turístico

Espinho afirma-se uma vez mais como destino turístico na
BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que se decorre desde ontem
até domingo, na FIL – Parque das Nações.

Realizada desde 1989, a BTL é reconhecida no sector como
o evento mais importante na área do Turismo em Portugal.
Tem também vindo a reforçar a sua presença no calendário de
feiras internacionais de turismo. Os resultados de 2018 falam
por si, a BTL é cada vez mais uma das mais importantes Feiras
de Turismo do mundo.

Espinho faz a sua promoção na área da Entidade Regional
Porto e Norte, em balcão próprio no stand da Associação de
Municípios de Terras de Santa Maria.

Nesta promoção conjunta dos seis municípios, sob o lema
“uma viagem da praia à montanha”, em destaque o projeto da
requalificação da Linha do Vale do Vouga, que vai permitir a
integração dos territórios da da Associação de Municípios de
Terras de Santa Maria. Nesta na rede principal de mobilidade
urbana do Porto e trazer consequências muito positivas para
o desenvolvimento da região ao nível da economia e do
turismo.

Destaque nesta edição para a aposta em ações estratégicas
para promoção de eventos: presença dos famosos irmãos
Guedes pela marca Espinho Surf Destination, a já habitual
promoção do Mar-Marionetas com as mascotes Mário e Neta
e a performance de um banhista de início do século pelo
recordista mundial de imobilidade António Santos.

Oportunidade ainda para a promoção da gastronomia
local “peixe do nosso mar” com showcookings e degustações
e divulgação de equipamentos e agentes locais que se asso-
ciam à iniciativa disponibilizando ofertas: Centro Multimeios,
Balneário Marinho, Piscina Solário Atlântico, IKE Indoor
Karting, Academia do Mar – Escola de Surf, Greencoast –
Escola de Surf, Aipal e Casa Alves Ribeiro. Durante os cinco
dias do evento são sorteados experiências, alojamento e brin-
des disponibilizados pelos seis municípios.

Com o objetivo de potenciar as visitas e simultaneamente
dinamizar os espaços, o município promove pela primeira
vez, a presença de dois comerciais em representação dos
equipamentos concelhios, Museu Municipal e Centro
Multimeios, que processam contactos diretos com operadores
e outras entidades.

Espinho na Climate
Change Leadership

Curso de História da Música

O Município de Espinho
marcou presença na conferên-
cia Climate Changes Lea-
dership, realizada na quinta-
feira, no espaço da Alfânde-
ga do Porto.

Nesta edição da Climate
Change Leadership foi abor-
dada a temática do ambiente,
à luz das possíveis soluções
para a indústria vinícula. A
Conferência culminou com

um debate final liderado pelo
antigo vice-presidente dos
Estados Unidos da América,
laureado com o prémio Nobel
e criador da “The Climate
Reality Project”, Al Gore.

A Câmara de Espinho
contou com a presença dos
chefes de divisão dos servi-
ços municipais, com os gabi-
netes de Planeamento Estra-
tégico e de Ambiente.

Consumidor sénior e informado
Um grupo de seniores de

Espinho esteve presente nu-
ma iniciativa de informação
ao público sobre os direitos
do consumidor.

A Fundação Dr. António
Cupertino de Miranda e a
Direção-Geral do Consumi-
dor, em parceria com a Área
Metropolitana do Porto, pro-
moveram a terceira edição do
evento “Consumidor Sénior
– Consumidor Informado”.

A sessão, realizada na se-
gunda-feira, no âmbito das
comemorações do Dia Mun-
dial dos Direitos do Consu-
midor, teve como público-
alvo os seniores da Área Me-

tropolitana do Porto. Dado o
sucesso das duas primeiras
edições, o Município de Espi-
nho associou-se, novamente
a esta iniciativa, participando
com um grupo de seniores do
concelho.

O tema abordado nesta
edição foi “Todos Somos Con-
sumidores”, o qual teve como
principal objetivo informar e
capacitar os seniores sobre os
seus direitos como consumi-
dores, mais precisamente,
dotar cada um com os diver-
sos instrumentos para recla-
mar e resolver conflitos de
consumo (sem passar pelos
tribunais).

Fo
to

 D
IR

EI
TO

S 
R
ES

ER
VA

D
O

S

...com legenda!
Fotos VÍTOR LANCHA

Convívio dos antigos alunos
da 4.ª classe de 1956/57
da Escola  Primária de Silvaldinho

Os antigos alunos da
4.ª classe do ano 1956/57
e a sua professora Maria

do Céu, da Escola Primá-
ria de Silvaldinho, junta-
ram-se no mo sábado, no

restaurante Casa S. Pe-
dro, em almoço convívio,
comemorando o 25.º ani-

versário destes encon-
tros.

Os antigos alunos sen-
tiram-se “muito felizes e
honrados” porque tinham
no seu meio a professora
Maria do Céu com os seus
85 anos de idade, sendo
felicitada por todos, dese-
jando-lhe “muita saúde e
sorte, para a senhora pro-
fessora poder estar no pró-
ximo encontro, pois a sua
presença é para os alunos
uma grande honra.”

“Não é muito vulgar,
se não inédito, haver tan-
tos encontros com alunos
e professora”, registaram
também com agrado.

Este encontro foi rea-
lizado à semelhança dos
anos anteriores, com a
finalidade de recordar
bons velhos tempos, por-
que “recordar é viver” e
“também não esquecen-
do os colegas que já fale-
ceram.”

Começa esta semana um
Curso de História da Músi-
ca que a Cooperativa Nas-
cente leva a cabo no âmbito
do seu programa de ativi-
dades formativas. Organi-
zado em torno do tema “A
mais romântica de todas as
artes: percursos da música
no século XIX”, o curso está
dividido em cinco sessões,

sempre às quintas-feiras,
das 18h45 às 20 horas, de 14
de março a 11 de abril, e é
lecionado por João Silva,
docente na Academia de
Música de Espinho e cola-
borador da Casa da Música.

O curso visa familiarizar
o público com a música, os
músicos e os instrumentos do
Romantismo, enquadrando

no contexto artístico e social
da época, e prevê a audição
de exemplos musicais de al-
guns dos mais célebres com-
positores daquele período,
casos de Chopin, Verdi,
Tchaikovsky, Paganini ou
Strauss, entre outros.

Serão, pois, ouvidos e co-
mentados extratos de gra-
vações de algumas obras
fundamentais, de forma a
lançar as bases para mais e
melhores experiências mu-

sicais, numa panorâmica ne-
cessariamente breve, mas
que pretende traçar as mu-
danças operadas na música
durante o Romantismo e em
géneros como a sinfonia, o
poema sinfónico, a ópera, o
noturno ou o lied.

O curso funciona na sede
da Nascente, onde podem
ser feitas as inscrições no
momento de chegada, com
um custo de participação
praticamente simbólico.

A Associação da Mulher Migrante promoveu no sábado, na Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva, uma sessão evocativa do 25.º aniversário da

morte da escritora, poetisa e deputada Natália Correia
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Depois do sucesso das
noites temáticas dedicadas à
comédia, em janeiro, e ao Bra-
sil, em fevereiro, o Casino
Espinho apresenta a nova
rúbrica para este mês: o “Fado
no Casino”, onde todas as
sextas-feiras e sábados de
março, sobem ao palco algu-
mas das melhores vozes do
fado nacional.

Na noite desta sexta-feira
é a vez de “Fado Violado”,
projeto que nasce do cruza-
mento entre o fado e o fla-
menco, pelas mãos da canto-
ra Ana Pinhal e do guitarrista
Francisco Almeida.

Depois de uma passagem
por palcos internacionais e de
um ano de afirmação, o gru-
po regressa ao Casino Espi-
nho para partilhar um bom
momento de fado.

No sábado, o “Fado no
Casino” apresenta um encon-
tro de gerações com a presen-
ça de Jorge Fernando e Fábia
Rebordão, dois conceituados
intérpretes que se reúnem
para um concerto de grande
qualidade, o “Fadados”.

No dia 22, a Sala Baccará
do Casino Espinho recebe a
voz e o talento de Filipa Mal-
tieiro, um talento em ascen-
são no panorama nacional.

No dia seguinte, o “Fado
no Casino” apresenta Marco
Rodrigues, um artista reco-
nhecido nacional e internaci-
onalmente, numa noite única
de fado sentido.

A terminar o mês de mar-
ço, no dia 29, o “Fado Fora da
Caixa” regressa ao palco do
Casino Espinho para um con-
certo num formato inovador
que consiste na fusão da mú-
sica popular portuguesa com
nuances de fado.

O último dia de fado está
reservado ao fadista Ricardo
Ribeiro. Considerado um dos
grandes nomes do fado da
atualidade, o artista tem dado
provas do seu talento desde

2005 estando de momento a
preparar o próximo disco em
parceria com o pianista João
Paulo Esteves da Silva e o
percussionista Jarrod Cha-
grins.

Entretanto, no sábado do
Dia Internacional da Mulher,
já subiu ao palco Filipa Car-
doso, artista lusa presença
assídua em palcos nacionais

e internacionais.
A fadista, que conta já com

alguns anos de carreira e uma
coleção de elogios e excelen-
tes críticas, tanto pelos seus
dotes vocais, como pela alma
que deposita em cada músi-
ca.

Um mês único para todos
os apaixonados pelo fado, no
Casino Espinho.

Teatro Popular  de Espinho estreia
“A Boda dos Pequenos Burgueses”

O Teatro Popular de Espinho apresenta “A Boda dos
Pequenos Burgueses” nos próximos dias 22, 23, 29 e 30, às
21h30, no Auditório Nascente.

O Teatro Popular de Espinho estreia um novo trabalho,
um texto de Bertolt Brecht. Uma crítica social bem-humorada
sobre as dinâmicas de grupo e familiares, com uma boda
como caso de estudo.

Fado académico da Delegação
de Espinho da Cruz Vermelha
Portuguesa no Auditório do Casino

A Delegação de Espinho da Cruz Vermelha Portugue-
sa organiza a primeira edição da Noite de Fado Académico,
a ter lugar no Auditório do Casino Espinho, às 21h30 de
sábado.

O espetáculo insere-se nas comemorações do 40.º ani-
versário da Delegação de Espinho da Cruz Vermelha
Portuguesa.

Tributo da Universidade Sénior
de Espinho a Sophia de Mello
Breyner Andresen

A Universidade Sénior de Espinho assinala às 15 horas
desta sexta-feira, na Biblioteca Municipal, os “100 Anos de
Sophia de Mello Breyner Andresen”.

O programa consta de vídeo de Apresentação da escrito-
ra/poetisa, da atuação do grupo coral da Universidade Sénior
de Espinho e do grupo de teatro – declamação de poemas com
acompanhamento à guitarra. E ainda de poema cantado
“Cantata da Paz” com acompanhamento de guitarra, finali-
zando o programa com a atuação do grupo de cavaquinhos
da Universidade Sénior de Espinho e vídeo e declamação do
poema “Rosas”.

“Fado Violado” e
“Fadados” em Espinho
Solverde apresenta “Fado no Casino”

com a cantora Ana Pinhal, o guitarrista
Francisco Almeida e os fadistas

Fernando e Fábia Rebordão

Jorge Palma estreia no palco
do Hotel Casino Chaves

com “Expresso do Outono”
Solverde apresenta mais um nome

incontornável da música portuguesa
Jorge Palma estreia no

Hotel Casino Chaves, dia 23
de março, com a sua digres-
são “Expresso do Outono”
que pretende ser um resumo
dos mais de 40 anos de carrei-
ra do autor.

Acompanhado pelos seus
parceiros da estrada – Pedro
Vidal (guitarras e direção
musical), Gabriel Gomes
(acordeão), Vicente Palma
(guitarra e teclados), Tomás
Pimentel (sopros) Nuno Lu-
cas (baixo) e João Correia (ba-
teria) – o “Expresso do Outo-
no” apresenta-se como uma
viagem de longo curso com
paragens nas diferentes so-
noridades que constituem o
universo do músico e compo-
sitor. A viver um dos seus
melhores momentos, o artis-
ta pretende partilhar com o
público as suas canções icóni-
cas e incontornáveis que ao
longo da sua bem-sucedida
carreira ganharam o estatuto
de temas históricos como
“Frágil”, “Encosta-te a Mim”
ou “Dá-me Lume”.

Para os que pretendam
aproveitar o concerto e gozar
o fim-de-semana a descobrir
os encantos da bela cidade
flaviense, o Hotel Casino Cha-

“Origens” do trompetista Ricardo
Formoso  com a Orquestra de Jazz de
Espinho no Auditório da Academia

A Orquestra de Jazz de Espinho, Ricardo Formoso
(trompete), Daniel Dias e Paulo Perfeito (direção musical)
corporizam o espetáculo de jazz marcado para as 21h30 desta
sexta-feira no Auditório de Espinho – Academia,para maiores
de 6 anos e com duração de 70 minutos.

“Origens” é o mais recente trabalho discográfico de Ricardo
Formoso, trompetista galego nascido na Corunha. A viver em
Portugal há já vários anos, Ricardo Formoso desenvolveu um
profícuo percurso no panorama do jazz em Portugal, do qual
é uma figura incontornável. Como o próprio indica, Origens
tem características autobiográficas, descrevendo o seu per-
curso desde a chegada a Portugal.

Ricardo Formoso, um solista maduro que funde
eloquentemente os valores da tradição e da modernidade, em
conjunto com a Orquestra de Jazz de Espinho, vai estrear em
formato de grande ensemble os temas do álbum “Origens”.

ves apresenta o pacote espe-
cial que consiste em duas noi-
tes de alojamento em quarto
duplo e concerto por 230
euros.
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AGENDA Festa da Francofonia
E da solidariedade para a ação

social da Paróquia de Anta
Foi agendado para as 21h30 desta

sexta-feira, no Multimeios, o espetáculo
de abertura da edição de 2019 da Festa
da Francofonia , intitulado “O Francês
é uma viagem”, com a participação de
todas as escolas e de convidados. A
receita reverte para a ação social da
Paróquias de Anta.

O espetáculo de abertura da Festa
do Francês é antecedido, às 21 horas,
pela inauguração da exposição coletiva
“Dis-moi dix mots”.

Trata-se da apresentação dos traba-
lhos dos alunos das escolas de Espinho
a partir das dez palavras da Franco-

fonia, com coordenação dos professo-
res de Educação Visual.

A exposição (com entrada livre) está
patente até 23 de março.

Os agrupamentos de escolas Manu-
el Laranjeira e Gomes de Almeida, a
Escola Profissional de Música de Espi-
nho e a Escola Profissional de Espinho
corporizam a organização da Festa da
Francofonia, com a colaboração da Ali-
ança Francesa do Porto, da Biblioteca
Municipal de Espinho, da Câmara
Municipal de Espinho, da Casa Alves
Ribeiro, do Centro Multimeios e do
Coro Dó Ré Mi (de Guetim).

14 de março
10h15 e 14h30 – Fórum de

Arte e Cultura de Espinho
(FACE)

Festival Mar-Marionetas
“O Cardume” com Historios-

copio – Teatro de Marionetas
(Portugal)

Público-alvo: ensino pré-es-
colar e 1.º ciclo (por marca-
ção)

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

acordes no Baccará

14, 20 e 21 de março
16h30 – Cinema do Multi-

meios
“Snu”
Realizador: Patrícia Sequeira
Atores: Inês Castel-Branco e

Pedro Almendra
Categoria: biografia, drama e

romance
“Snu” relata a história de

amor de Ebba Merete Sei-
denfaden, a editora Dina-
marquesa que ficou conhe-
cida por todos como Snu
Abecassis, com Francisco Sá
Carneiro. Desde os tempos
em que desafiava a PIDE,
Snu não deixou ninguém in-
diferente ao seu carácter for-
te e lutador. Quando nos
anos 60 se mudou para Lis-
boa com o então marido
Vasco Abecassis, Snu dedi-
cou-se de alma-e-coração à
sua recém-criada editora,
publicando livros polémicos
aos olhos do Estado Novo.
Contra todas as adversida-
des, Snu lutou pela cultura e
pelos ideais em que acredi-
tava. Nessa altura, estava
longe de imaginar as mu-
danças que aconteceriam na
sua vida a partir da altura
em que acedeu almoçar com
um dos entrevistados para a
coleção de livros “Partici-
par”. Ele era Francisco Sá
Carneiro e viria a tornar-se
no grande amor da sua vida!

14 a 21 de março
10h30 às 17 horas de segunda

e sábado e 9h30 às 19 horas
de terça a sexta – Biblioteca
Municipal

Exposição “O que é a felicida-
de?” no âmbito da Rede de
Bibliotecas Associadas à
Comissão Nacional da
UNESCO

14 a 30 de março
9h30 às 18h30 de terça a quin-

ta-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)

Festival Mar-Marionetas)
“Limite Zero” (exposição com

entrada livre)
Visitas guiadas e interativas

para escolas por marcação

14 a 30 de março
10 às 17 horas de segunda a

sexta-feira, das 10 horas às
13h30 e das 14h30 às 18

horas ao sábado – Museu
Municipal (Fórum de Arte e
Cultura de Espinho)

Exposição “Pintura ou não
Pintura” dos alunos fina-
listas da Faculdade de Belas
Artes da Universidade do
Porto

14 a 30 de março
10 às 17 horas de segunda a

sexta-feira, das 10 horas às
13h30 e das 14h30 às 18 ho-
ras ao sábado – Museu Mu-
nicipal (Fórum de Arte e
Cultura de Espinho)

Festival Mar-Marionetas
“Palco das Marionetas” (ex-

posição permanente)

15 de março
17 às 19 horas – Biblioteca

Municipal
Semana da Leitura “Maré de

Leituras”
Workshop “Leitura e Adoles-

cência: um binómio fantás-
tico?”

Estratégias e promoção da
leitura para o público jovem
por Paula Cusati

Inscrições gratuitas

21 horas – Casino
“Fado no Casino” – “Fado

Violado”, projeto (cruza-
mento entre o fado e o
flamenco) da cantora Ana
Pinhal e do guitarrista Fran-
cisco Almeida

21h30 – Auditório de Espi-
nho (Academia de Música)

Orquestra de Jazz de Espi-
nho com Ricardo Formoso
(trompete), Daniel Dias e
Paulo Perfeito (direção mu-
sical)

 “Origens” é o mais recente
trabalho discográfico de
Ricardo Formoso, nascido
na Corunha e a residir em
Portugal

Classificação: maiores 6 anos
Duração: 70 minutos

16 de março
9h30 às 12h30 – Biblioteca

Municipal
Semana da Leitura “Maré de

Leituras”
Workshop “Leitura e Adoles-

cência: um binómio fantás-
tico?”

Estratégias e promoção da
leitura para o público jovem
por Paula Cusati

Inscrições gratuitas

16 horas – Fórum de Arte e
Cultura de Espinho (FACE)

Festival Mar-Marionetas
“A Galinha Azul” com a com-

panhia Tanxarina (Espanha)
Público-alvo: maiores  3 anos

21 horas – Casino
“Fado no Casino” com Jorge

Fernando e Fábia concerto
“Fadados”

16 de março
21h15 – Planetário do Multi-

meios
Sessão dupla – Cinema Imer-

sivo no Planetário e visita ao
Observatório do Centro
Multimeios

“Explore” – sessão de Cine-
ma

Imersivo. “Marte, durante
séculos, tem sido um objeto
de fascinação humana. Ou-
trora misterioso, poderá tor-
nar-se no nosso novo lar. Tal
tornou-se possível graças a
indivíduos como Johannes
Kepler: fascinado com o
mundo, lutando pela desco-
berta e abraçando os desafi-
os que isso pode trazer. É
nosso dever continuar seu
trabalho… explorar, sonhar,
descobrir!”

De seguida, pelas 22 horas,
haverá uma observação do
céu noturno. “Durante esta
sessão teremos a oportuni-
dade de observar objetos ce-
lestes, como o planeta Júpi-
ter, Marte, Saturno, a Lua,
estrelas, nebulosas e enxa-
mes e, ao mesmo tempo, po-
demos ir vendo as constela-
ções do céu noturno visíveis
nesta altura do ano. Esta é
uma atividade para toda a
família, na qual iremos ten-
tar aproximar o público do
céu noturno e da Astrono-
mia!”

A sessão de observação só se
realizará em caso de condi-
ções meteorológicas favorá-
veis

21h30 – Auditório de Espi-
nho – Academia de Música

Festival Mar-Marionetas

“Poemas Visuais” com a com-
panhia Jordi Bertran (Es-
panha)

Classificação: maiores 8 anos

21h30 – Auditório Casino
Noite de Fado Académico
Organização: Delegação de

Espinho da Cruz Vermelha
Portuguesa

16 e 19 de março
16h30 e 21h30 – Cinema do

Multimeios
“Snu”
Realizador: Patrícia Sequeira
Atores: Inês Castel-Branco e

Pedro Almendra
Categoria: biografia, drama e

romance

16 e 30 de março
15h30 – Planetário do Multi-

meios
“Lendas do Céu Noturno:

Perseu e Andrómeda”
É uma divertida versão da

história da princesa Andró-
meda, que, por castigo divi-
no pela vaidade de sua mãe,
é sacrificada a um monstro
marinho – e salva pelo herói
Perseu!

Duração: 40 minutos
Classificação: maiores 4 anos

16h30 – Planetário do Multi-
meios

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

pequeno. A raça humana
está ligada melhor e mais
rápido do que nunca, mas e
sobre outro qualquer lugar?

Poderíamos um dia ser par-
te de uma comunidade
galáctica, compartilhar o
nosso conhecimento e idei-
as? Ou é a Terra o único
planeta com vida? “Nós so-
mos Aliens”! leva-nos numa
viagem épica, na procura de
evidências sobre vida extra-
terrestre…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

17 de março
10h30 às 13h30 – Multimeios
Festival Mar-Marionetas
“Anima” – workshop com o

formador Jordi Bertran

16 horas – Multimeios
Festival Mar-Marionetas
“Fragmentos” com a compa-

nhia Toni Zafra (Espanha)
Classificação: maiores de 3

anos

21h30 – Cinema do Multi-
meios

“Snu”
Realizador: Patrícia Sequeira
Atores: Inês Castel-Branco e

Pedro Almendra
Categoria: biografia, drama e

romance

17 e 31 de março
15h30 – Planetário do Multi-

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

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

Mostra como elas conseguem

vencer a gravidade para
transportar água até ao topo
das suas copas, como funcio-
na a fotossíntese e de que
forma é que as árvores con-
tribuem para a diversidade
da vida na Terra através da
produção de oxigénio.

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

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 4 anos

17 e 31 de março
16h30 – Planetário do Multi-

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

do há quatro mil e quinhen-
tos milhões de anos. A luz
que hoje aquece a nossa pele
foi sentida por todas as pes-
soas que já viveram. É a nos-
sa estrela mais próxima e a
central energética do nosso
planeta, a fonte da energia
que impulsiona os nossos
ventos, o nosso clima e toda
a vida. A passagem do seu
disco de fogo pelo céu - dia
após dia, mês após mês – foi
para incontáveis civilizações
passadas a única maneira
de marcar o tempo.

Não se deixe enganar pela
terminologia; como típica
estrela anã amarela, o Sol
consome 600 milhões de to-
neladas de hidrogénio a
cada segundo e 500 vezes
mais massivo que todos os
planetas juntos. “Descubra
os segredos da estrela mais
importante das nossas vi-
das nesta sessão de planetá-
rio e deixe-se envolver por
imagens nunca antes vistas
da violenta superfície do Sol
no formato de cinema imer-
sivo!”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

19 de março
15 horas – Biblioteca Munici-

pal
“Tricotar Histórias”
Espaço de encontro de pesso-
as que praticam tricot, cro-
chet, ou outras técnicas de
trabalho com agulhas, conci-
liando com partilha de sabe-
res, leituras e memórias

Público-alvo: população
adulta/sénior

Inscrições gratuitas

21 de março
15 horas – Biblioteca Munici-

pal
“100 Anos de Sophia de Mello

Breyner Andresen”
Organização: Universidade

Sénior de Espinho

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

teiro

CPCJ realiza ações
de sensibilização nas
escolas do concelho

Decorrem ações de sen-
sibilização sobre diferentes
temáticas nas escolas do con-
celho, no âmbito da execução
do Plano de Ação da Comis-

são de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) de Espinho.

A representante do Minis-
tério da Educação e Ciência
na CPCJ, em parceria com os

diferentes serviços de psico-
logia e orientação dos agru-
pamentos de escolas do con-
celho, já iniciou a execução
do mesmo, através da reali-
zação de ações de sensi-
bilização sobre diferentes
temáticas: bullying e abuso
sexual, para as crianças que
frequentam o terceiro e quar-
to ano de escolaridade nas
escolas do 1.º ciclo.
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As escolas Dr. Manuel
Laranjeira e Sá Couto, do
Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Laranjeira,
abriram as suas portas a
todos os interessados da
comunidade escolar, na
quinta e na sexta-feira após
as férias de carnaval, para
conhecerem, mais de per-
to, o trabalho e dedicação
desta instituição para com
os seus alunos.

Os alunos foram à es-
cola, mas as aulas tradici-
onais foram substituídas
por diversas atividades.
Professores, funcionários e
alunos das escolas estive-
ram, também, disponíveis
para todos os esclareci-
mentos e dúvidas que fo-
ram surgindo por parte de
visitantes, nomeadamen-
te, encarregados de edu-
cação e alunos de diferen-
tes anos de escolaridade,
provenientes de turmas
dentro do agrupamento e
de outros agrupamentos.
Os alunos das turmas de
4.º ano do agrupamento,
fizeram, também, uma vi-
sita guiada às escolas, onde

almoçaram e participaram
em diversas atividades or-
ganizadas pelos diferentes
grupos disciplinares, bem
como o convívio com os
alunos que frequentam a
escola. Após o almoço, es-
tes alunos puderam assis-
tir a um desfile de figuras
históricas, aliado ao jogo
“Quem é quem”, seguido
da participação em diver-
sas atividades, tais como
danças e karaoke, expe-
riências laboratoriais, ori-
gami, leituras e contos e
contacto com robots, cria-
dos pelo Clube de Ro-
bótica.

Todos os interessados
puderam experienciar di-
versas atividades, tais
como oficinas de leitura e
escrita, workshops de dan-
ça, karaoke e LipSync,
visualização de filmes,
atividades de recorte, cor-
te, vincagem e colagens,
aulas abertas de Artes, jo-
gos no âmbito das disci-
plinas de Matemática e
Economia, experiências
laboratoriais, torneios de
voleibol e o Mega - Atleta

e Palestra/Testemunho/
Exposição “Resistência –
Museu do Aljube”, supor-
te básico de vida.

Na sexta-feira, os alu-
nos dos 8.º e 9.º anos do
agrupamento visitaram a
mostra dos cursos do ensi-
no secundário, onde pu-
deram esclarecer dúvidas
e obter informações sobre
os diferentes cursos.

Em ambos os dias hou-
ve, ao fim da tarde, ses-
sões de esclarecimento
para pais de alunos do 4.º
ano do agrupamento, pro-
movidas pela diretora do
agrupamento, Ana Ga-
briela Moreira, acompa-
nhada por alguns pais de
alunos de diferentes anos
do agrupamento que vie-
ram dar o seu testemunho
acerca da sua experiência
– na quinta-feira, na Esco-
la Sá Couto, e na sexta-
feira, na Escola Dr. Manu-
el Laranjeira.

O Agrupamento de Es-
colas Dr. Manuel Laranjei-
ra apresentou da melhor
forma as suas instalações,
com todo o carinho e entu-

siasmo dos alunos, profes-
sores, funcionários e da
Direção, que receberam
todos aqueles que mostra-
ram interesse pela institui-
ção. A destacar a presença
da diretora do Agrupa-
mento de Escolas Dr. Ma-
nuel Laranjeira, Ana Ga-
briela Moreira, que rece-
beu os encarregados de
educação e alunos, pres-
tando-lhes todos os escla-
recimentos.

Foram dois dias muito
intensos e animados em
que a escola foi bem mais
do que espaço físico e
transmissão de conheci-
mentos académicos. Nes-
tes dois dias, através da
partilha e do convívio pro-
moveu-se naquele agrupa-
mento de escolas, de uma
forma diferente, “os valo-
res da liberdade, da res-
ponsabilidade e integrida-
de, cidadania e participa-
ção, curiosidade, inovação
e reflexão”, valores que se
pretendem ver “plasma-
dos no perfil dos alunos à
saída da escolaridade obri-
gatória”.

“Valores da liberdade, da
responsabilidade e integridade,

cidadania e participação,
curiosidade, inovação e reflexão”
Escolas Dr. Manuel Laranjeira e Sá Couto

de ‘portas abertas’ durante dois dias

Fotos MANUEL PROENÇA
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Uma vida (quase)
dedicada

às artes marciais
Mestre Carlos Tavares celebra

70 anos e 45 de carreira

O mestre Carlos Tavares
foi alvo de um tributo no sábado,
assinalando o seu 70.º aniversário
e 45 anos de carreira
nas artes marciais.

Lúcio Alberto

“Não foi bem um momento de homena-
gem”, dá nota Carlos Tavares ao Jornal Defe-
sa de Espinho. “Foi mais um convívio de
família e, sobretudo, de amigos e de alunos
no campo das artes marciais. Foi o marcar de
uma data em que se pensou reunir num
momento não tão bom fisicamente (também
pela idade) da minha atividade como prati-
cante de artes marciais, mas aproveitando o
facto de também não ser um momento de
condição física assim tão degradada…”

Mas há sempre (pouca ou muita) histó-
ria na pessoa que se homenageia. “São 45
anos de prática de artes marciais e por isso é
um trajeto grande e dedicado com uma pai-
xão enorme ao desenvolvimento das artes
marciais. Julgo que esse é o fator mais im-
portante.”

E assim Espinho prestou-lhe homena-
gem. “Não sou nascido em Espinho, mas sou
um filho adotivo de Espinho como tantas
pessoas que aqui vivem. Nasci em Ovar, vivi
em Aveiro e vim para Espinho com 5 anos. E
fiz um grande trajeto de aprendizagem esco-
lar em Espinho. Depois fui complementar a
minha formação para o Porto. Espinho é a
minha terra, porque toda a minha existência,
desde quase quando nasci, tem sido vivida
em Espinho.”

E em Espinho tem raízes. “Casei, tenho
três filhas e dois esplêndidos netos. Tenho
uma família extraordinária e que terá sido
prejudicada pela minha dedicação às artes
marciais. Sempre fui um amador das artes
marciais mas dediquei-me como se fosse
um profissional a cem por cento. Mas a
minha família foi quem mais sofreu, e ainda
sofre, com o tempo disponibilizado às artes
marciais.”

Engenharia, aulas, artes marciais e ainda
tempo para outras coisas… “Formei-me em
Engenharia Mecânica no Instituto Superior
de Engenharia do Porto e depois fiz a Licen-
ciatura em Gestão Industrial. O serviço mili-
tar obrigatório interrompeu a Engenharia
Mecânica mas quando regressei acabei o
curso. Fui professor do Ensino Secundário
durante 37 anos e iniciei a prática das artes
marciais em 1974 e em 1977 fui atirado para
a ribalta nas artes marciais, prestando apoio
na ausência do instrutor por razões profis-
sionais. E desde aí tem sido um caminho
aprendendo e indo fazendo e sinto-me um
bocadinho melhor.”

Noutros tempos não se afigurava fácil e
apelativo enveredar pela prática física. “Eu
sempre fui um apaixonado pela atividade
física e na juventude da minha geração não
tínhamos absolutamente nada em Espinho.
Não havia pavilhões em 1965. O primeiro
pavilhão a aparecer foi o da Académica de
Espinho. O Sporting de Espinho tinha o fute-
bol no antigo Campo da Avenida e depois

Pessoas com

História(s)

veio para cá liderar esse processo foi o mestre
Carlos Santos. Foi ele o meu primeiro instrutor
e que me introduziu nas artes marciais atra-
vés do karaté. Mais tarde ocorreu uma sepa-
ração de vários elementos da Associação
Soshinkai e formou-se assim a APAM que
continua com o karaté.”

E a vida continua… “Mestre Trun, infe-
lizmente já desaparecido, começa a introdu-
zir o movimento viet-vo-dao. Começamos
então a praticar as artes vietnamitas com
viet-vo-dao conjuntamente com o karaté, mas
era inconciliável, porque as formas eram com-
pletamente diferentes. Fazermos formas de
um estilo e formas de outro estilo… de início
a coisa não é difícil, mas quando se vai para
patamares superiores é inconciliável. A es-
sência é a mesma mas a técnica difere, a
maneira da execução é diferente. Então em
1979 dedicamo-nos exclusivamente ao viet-
vo-dao. Mestre Trun já aplicava algumas
técnicas com armas, mas o karaté é praticado
de mãos nuas. E assim a nossa integração no
viet-vo-dao, que tem uma panóplia de armas
muito diversificada, foi mais facilitada.”

Entre o viet-vo-dao e o restante universo
das artes marciais uma opção aparentemen-
te mais “soft”, o tai-chi. “Tivemos em Espi-
nho a demonstração de uma versão denomi-
nada por viet-tai-chi em Itália. A minha en-
trada no viet-tai-chi deveu-se a esta primeira
aprendizagem e depois a um desafio que
mestre Carlos Santos me lançou. Desenvolvi
o projeto essencialmente para quem não pra-
ticava artes marciais. Tive que me esforçar
porque se tratava de uma arte com muita
energia. Não parece mas brota muita energia
dentro de nós. É um enriquecimento extraor-
dinário e um movimento que nos faz refletir
desde todo o seu trajeto, ao contrário das
outras artes marciais que requerem rapidez
de movimentos. Espicaçado por mestre
Carlos Santos, entusiasmei-me e frequentei
cursos e estágios na Europa, tirando as mi-
nhas ilações. O tai-chi tem muitas técnicas
vietnamitas. Estou muito satisfeito com esta
forma de energia interna e externa.”

Mas não há bela sem senão… “É pena
que não tenha encontrado ao longo destes
anos um corpo de aprendizagem de alunos
que me deixe satisfeito, porque às vezes te-
nho cinco, doze ou oito alunos e agora tenho
meia dúzia… O tai-chi é lindíssimo e quando
se vê tem uma componente corporal motora
excecional. É o equilíbrio, é a postura, o mo-
vimento e o sentir da energia que brota de
dentro para fora. A prática as artes marciais
leva a pessoa à concentração mas também ao
relaxamento, o que é extraordinário.”

Entretanto, será a APAM a vida do mes-
tre Carlos Tavares? “Não, não é a minha
vida, mas faz parte da minha vida.”

“Agora faz-se uma fase experimental com
os candidatos, explicando-se pormenoriza-
damente o que é preciso e o que será feito”,
regista Carlos Tavares. “Antigamente, quan-
do entrei para as artes marciais, ainda era um
tabu e tinha-se de apresentar o registo crimi-
nal. Não se entrava assim de qualquer ma-
neira… Se houvesse alguma coisa no registo
criminal não se podia entrar nas artes mar-
ciais. Quando começou a nossa atividade
nas artes marciais, e que vinha inicialmente
da orientação da Associação Soshinkai, só
era admitido um aluno proposto por outro
aluno que não sendo um tutor era um vigi-
lante. Se algo acontecesse com o novo aluno
quem o introduziu na escola era quem res-
pondia por esse aluno. Tal facto retraía àque-
las pessoas que fossem com intenções que
não fossem somente as de se exercitar ou de
se desenvolver adequadamente nas artes

Estádio Comendador Manuel de Oliveira
Violas. O futebol era então de uma relevân-
cia enorme no país. Eu tinha amigos mais
velhos que jogavam voleibol e futebol ao
mesmo tempo, mas não havia pavilhão. Ha-
via um terreno em terra-batida e ao ar livre
para o voleibol mas quando chovia era im-
praticável. Não tínhamos condições para a
atividade física. Na própria escola fazíamos
atividade quando estava bom tempo. O re-
creio era de terra-batida e cheio de buracos
na antiga Escola Industrial e Comercial. Se
chovia ficava cheio de lama. Mas na altura o
que mais despertou para a atividade física
foi o facto de ter tido o professor Puga,
uma pessoa extraordinária, que improvi-
sava e nos fazia gostar da Educação Física.
Portanto, tive sempre uma certa paixão,
mas não tinha condições para praticar
atividade física.”

Mas há sempre clique… “Quando estive
a prestar serviço militar em Angola gozava

cinco dias de licença de três em três meses
porque estava sempre no mato e uma vez
visitou um amigo em Luanda que estava
num treino de artes marciais – karaté. E
fiquei radiante e extasiado com tantos movi-
mentos que eu hoje vejo que não eram tantos
como isso, mas para um leigo naquela altura
eram muitos movimentos. Pensei então como
é que eu tenho capacidade de fazer tantas
técnicas, blocagens, defesas e ataques e me-
ter isso tudo na cabeça? Fiquei deslumbrado
e apaixonado.”

Se a APAM não existisse eventualmente
em Espinho só se falaria de vez em quando
de artes marciais, ou talvez não seja assim
tão linear… “Quando regresso, em 1974,
anuncia-se que na Académica de Espinho,
então já com pavilhão, que ia haver uma
secção de karaté. Não, ainda não era a APAM,
mas era uma secção liderada pela Associa-
ção de Soshinkai. Então fiz a minha adesão
ao karaté na Associação Soshinkai. Quem

“Numa das primeiras aulas houve alguém cá da terra que apareceu de meias
e foi-lhe dito que o karaté não era de meias e que tinha de se apresentar descal-

ço. Ele ficou muito impressionado. O piso era de taco no ringue de patinagem
onde praticávamos. Já era outono e ele iria escorregar… Muita gente sabe quem

é ele vai-se rir ao ler isto. É um amigo que ainda está atividade
connosco e que protagonizou esta situação engraçada!”
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Pessoas com

História(s)

Oito dezenas participaram no estágio comemorativo do 70.º aniversário do mestre Carlos Tavares e dos 45 anos de carreira nas artes marciais que decorreu no
Pavilhão Napoleão Guerra, em Cassufas – Anta, tendo culminado o sábado festivo com um jantar que reuniu mais de uma centena de pessoas (Foto DIREITOS RESERVADOS)

marciais num estado mental mais equilibra-
do e num estado físico mais saudável.”

Entretanto, o Jornal Defesa de Espinho
lança o repto para uma história curiosa de
outrora. “Antigamente nas artes marciais
estava-se sempre descalço (hoje já se usam
sapatilhas em algumas artes vietnamitas
porque preparam-se muito no cimento). E
numa das primeiras aulas na Académica
de Espinho houve alguém cá da terra que
apareceu de meias e foi-lhe dito que o
karaté não era de meias e que tinha de se
apresentar descalço. Ele ficou muito im-
pressionado. O piso era de taco no ringue
de patinagem onde praticávamos. Já era
outono e ele iria escorregar… Muita gente
sabe quem é ele vai-se rir ao ler isto. É um
amigo que ainda está em atividade
connosco e que protagonizou esta situa-
ção engraçada. Tudo isto também fruto de
desconhecimento porque as artes mar-
ciais rodeavam-se há 45 anos de um certo
miticismo, numa esfera muito fechada.”

E (abertamente) de Espinho até, por
exemplo, ao Vietname foi um instante…
“Até chegarmos ao Vietname começamos
pela Europa; em França, nos eventos mais
representativos, Itália, país onde estive-
mos muitas vezes, Suíça, Alemanha e Es-
pinha. Países onde adquirimos conheci-
mentos e consolidação e o convívio com
outras artes marciais ao longo de dezenas
de anos. O Vietname é a grande paixão. O
primeiro contacto ocorreu há dez anos e
no ano passado participamos no campeo-
nato de artes marciais vietnamitas, onde a
Rita Tavares, que é minha filha, classifi-
cou-se no pódio em formas de mãos nuas
e em formas de armas. Foi uma aprendiza-
gem extraordinária. Tivemos uma apren-
dizagem durante uma semana com uma
escola conhecida de artes marciais viet-
namitas. É pena não se poder ir lá mais
vezes, porque é caro e sai-nos do bolso,
mas se eu pudesse estava lá às vezes.”

“As pessoas do Vietname são de uma
simpatia extraordinária”, assegura Carlos
Tavares. “Os vietnamitas gostam dos eu-
ropeus, gostam de toda a gente e cativam.
É um país em grande transformação. Tem
coisas extraordinárias e outras nem tanto
em termos de turismo… com arranha-céus
e construir para cima, para cima… Tem
bairros mais pobres.”

tem uma lesão muito grave e tem medo da
faca… Quando compete dá tudo de si mas
ressente-se e tem dores horríveis. A Rita é
obra da formação do mestre Jorge Belinha
e eu tive alguma influência no início. A
Rita foi várias vezes campeã europeia de
viet-vo-dao ainda novinha e depois já
como cinto-negro em combate em armas e
mãos nuas também obteve primeiros lu-
gares, inclusive nos Mundiais de inter-
estilos. A APAM tem conquistado títulos
nos Mundiais de inter-estilos, o que nos
apraz registar e motiva os nossos pratican-
tes. Temos arrebatado muitos primeiros lu-
gares, porque há diferentes escalões de ida-
de e temos tido uma participação muito
meritória. No ano passado fomos os mais
medalhados no pódio a nível mundial.”

“É uma alegria acompanhar estes jo-
vens e é dignificante”, sublinha Carlos
Tavares. “São todos iguais e todos se res-
peitam. Devemos ser todos iguais e deve-
mos ser tratados todos por igual. E isso é
que é importante, como na vida. Mas infe-
lizmente assim não é na sociedade. O en-
genheiro é engenheiro, o médico é médico
e têm as suas funções e a sua responsabi-
lidade. Mas cá fora... é o António, é o
Manel e devia ser assim. O sapateiro é
uma pessoa tão valida como outra qual-
quer e deve ser respeita também como
outra qualquer. Não são os títulos
académicos que nos dão educação; às ve-
zes pelo contrário. Os títulos académicos
dão-nos, por vezes, atitudes groseiras e
pedantes.”

Coisa da vida… “Pensamos que somos
os maiores e não somos. Uma licenciatura dá
um grau académico e dá um saber para nos
integrarmos profissionalmente na socieda-
de, mas fora da profissão somos iguais aos
outros. As pessoas de profissões mais sim-
ples também nos dão vivências e saber-estar
na vida muitas vezes superior àqueles que
têm graus académicos. Os mais simples sa-
bem estar e ser educados. Os outros, às ve-
zes, não são educados, são arrogantes e por
esse tipo de pessoas não interessa à socie-
dade.”

Nas artes marciais também “há gran-
des valores, mas as virtudes também se
perdem.” Por outras palavras… “Tudo na
vida é belo como nas artes maciais quando
se fala na sua essência e no respeito, mas
esquecem-se que isso é para pôr no dia-a-
dia. Pois é, olha para o que eu digo, não
olhes para o que faço… As frases são mui-
to belas, mas é preciso vivê-las, respeitá-
las e ser responsável por elas. Eu costumo
dizer; olha para o que faço, vê como é que
eu vivo as coisas e olha para o que eu digo.
E o que mais fere a indignidade da vida
humana. Apregoar é fácil, mas há coisas
que me entristecem. As amizades criam-
se para a vida e não para o oportunismo.

E… “há dez anos só se via motoretas,
muitas motoretas e muito fracas. Via-se
uma motorizada a levar três, quatro ou
cinco pessoas e ainda armários…”

Dez anos depois… “Agora não vi nada
disso. Vi um parque automóvel que nos
faz inveja, com viaturas topo de gama e
tudo novo, autocarros de luxo. O parque
automóvel cresceu milhares de vezes… e
as motorizadas agora não são chaços ve-
lhos… Os centros comerciais já são ao
nível da Europa. A alimentação vietnamita
é extraordinária mas agora já estão a en-
trar lá as potências dos hambúrgueres e
das pizas… O Vietname está no topo da
produção de arroz em quantidade e quali-
dade. O Vietname tem uma paisagem em
termos de agricultura lindíssima e praias
paradisíacas com a água do mar cristalina
e uma profundidade enorme, mas nos la-
gos e rios junto às cidades já há muita
poluição.”

Mas a saudade é o sentimento português
e Espinho está no coração e no olhar de
Carlos Tavares. “Espinho tem enorme en-
canto, principalmente com a sua praia e a
riqueza do seu mar, na parte norte, em ter-
mos de iodo. Venham as praias mais bonitas
da Ásia, do Pacífico e do Índico… que em

termos de saúde não se compara nada a isto!
Mesmo no bronzeado não há nada que se
compare às praias do Norte e de Espinho. É
a maresia, é este cheiro… é algo que nos
refresca e purifica e que nos transforma e nos
alimenta os pulmões! É algo indescritível e
que só damos valor quando estamos fora…
Estar a chegar a Espinho é qualquer coisa de
extraordinário!”

E no seio do lar três filhas que também
despontaram para ao desporto. “Quando
eram mais novas todas praticaram e, por
vários motivos, viet-vo-dao e ballet. A
Cristina denotava desenvolvimento e har-
monia e talvez por isso tivesse optado por
ballet clássico e contemporâneo. A An-
dreia fazia também ballet e artes marciais
e era em termos técnicos também muito
perfeccionista. Tinha uma perceção de mo-
vimento muito grande. Ambas já não pra-
ticam nem uma coisa nem outra. A Rita
começou no ballet e depois no viet-vo-
dao, mas aos 12 anos abandonou o ballet e
dedica-se até hoje com uma paixão enor-
me às artes marciais. Não sou o mestre
direto dela. É o mestre Jorge Belinha, o
meu aluno mais graduado e um executan-
te e instrutor de elevado grau técnico a
nível europeu e mundial. Só que agora

“Espinho tem enorme encanto, principalmente com a sua praia e a riqueza
do seu mar, na parte norte, em termos de iodo. Venham as praias mais bonitas da

Ásia, do Pacífico e do Índico… que em termos de saúde não se compara nada a
isto! Mesmo no bronzeado não há nada que se compare às paras do Norte e de

Espinho. É a maresia, é este cheiro… é algo que nos refresca e purifica!”

Foto VÍTOR LANCHA
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Iniciados tigres
garantem Nacional

A equipa de sub15 (inicia-
dos) de futebol do Sporting
Clube de Espinho visitou este
fim de semana o Freamunde
e venceu pela margem míni-
ma, garantindo de forma
atempada (a duas jornadas
do fim) a permanência no
Campeonato Nacional do es-
calão.

A entrada em jogo de ex-
celente nível evidenciada pe-
los jovens tigres teria o con-
dão de empurrar claramente
o conjunto adversário para
junto da sua baliza. Seria du-
rante este período que a equi-
pa comandada por Nelson
Capela iria produzir um le-
que de oportunidades para
se adiantar no marcador, algo
que veio a conseguir através
de remate exterior colocado
de autoria do regressado Ca-
marão. Até ao intervalo veri-
ficou-se uma ténue reação dos
da casa mas sem produção
digna de registo. Ao interva-
lo, e em virtude do desempe-
nho das duas equipas, o re-

sultado registado pecava por
escasso.

No segundo tempo, a
equipa espinhense acabou
por controlar o jogo e, apesar
de não ter logrado qualquer
golo nas oportunidades que
foram sendo criadas a supre-
macia foi sempre bem eviden-
te. Assim, e até ao final da
partida, dentro do seu registo
habitual os da Costa Verde
foram retirando a iniciativa
ao adversário não permitin-
do qualquer aproximação à
sua área sequer.

No final do jogo, apesar
da diferença no marcador não
repercutir o desnível em ter-
mos de jogo jogado entre as
duas equipas, o resultado aca-
ba por ser mais que suficiente
para carimbar de forma cate-
górica a manutenção no Cam-
peonato Nacional de sub15.

Freamunde, 0
Sporting Espinho, 1
Jogo no Campo treinos N.º

1 do Freamunde Sport Clube,

em Freamunde.
Árbitro: Pedro Tomás (AF

Coimbra).
Auxiliares: Ricardo Vina-

gre e Nuno Guerra.
Ao intervalo: 0-1.
Sport Clube Freamunde

– João Teixeira; Pedro Fer-
nandes, Afonso Martins,
Gustavo Pereira e Rodrigo
Silva; João Neto, Rodrigo
Machado e Tomás Sousa; Luís

Lobo, Igor Nunes e José
Rodrigues.

Substituições: Luís Lobo
por André Gonçalves (35),
Gustavo Pereira por Alexan-
dre Ribeiro (35), João Neto
por João Vieira (35) e Igor
Nunes por Diogo Nogueira
(55).

Não utilizados: João Leão,
Álvaro Pacheco e André
Moreira.

Treinador: Vítor Gomes.
Sporting Clube de Es-

pinho – Diogo Guimarães;
Gonçalo Faneco, Duarte
Ferreira,  Diogo Silva e
Duarte Santos; Fati (cap.),
Daniel Mendonça e Afonso
Oliveira; Faniqueira, André
Esteves e Hugo Lage.

Substituições: Hugo La-
ge por Serginho (35), Daniel
Mendonça por Afonso Re-

sende (54), Faniqueira por
André Coutinho (66).

Não utilizados: Rodrigo
Loureiro e Gustavo Castro.

Treinador: Nélson Cape-
la.

Golo: 0-1, por Daniel Ca-
marão (8).

Disciplina: cartão ama-
relo a José Rodrigues (36),
André Esteves (60) e André
Gonçalves (69).

Juvenis no Nacional
a um minuto do fim

João Pinto faz o ‘penta’
e Herlander Correia
campeão regional de boccia

A equipa de futebol de
juvenis do Sporting Clube
de Espinho garantiu, na úl-
tima jornada, a permanên-
cia no Campeonato Nacio-
nal, ao empatar (1-1) com a
União Desportiva Sousense.
Os tigres sofreram o golo no
primeiro minuto e acredita-
ram que poderiam chegar
ao empate que lhes daria o
apuramento, acabando por
o conseguir, a um minuto do
final do tempo regulamen-
tar, por intermédio de Maciel
Pinho. Uma verdadeira ex-
plosão de alegria que se es-
tendeu até ao balneário onde
foi feita a festa.

Sousense, 1
Sporting Espinho, 1

Jogo no Complexo Des-
portivo Sousense, em Vale de
Sousa. Árbitro: José Oliveira
(AF Coimbra). Árbitros assis-
tentes: Gonçalo Ribeiro e José
Castanheira.

Ao intervalo: 1-0.
União Desportiva Sou-

sense – Diogo Carvalho; João
Correia, Ricardo Patronilho,
Rodrigo Ferreira e Francisco
Presa; Sérgio Vieira, João
Mota e Tomás Silva; Eduardo
Cardoso, Tiago Alves e Dário
Silva.

Substituições: Tiago Alves
por Nuno Cardoso (66), Sér-
gio Vieira por Daniel Pinto
(71) e Eduardo Cardoso por
Pedro Sousa (76).

Não utilizados: João Coe-
lho, Luís Belchior, Pedro Dias

e André Carvalho.
Treinador: Renato Assunção.

Sporting Clube de Espi-
nho – Rodrigo Silva; João
Almeida, André Chaves,
Ricardo Rocha e Eduardo
Neves; Henrique Ribeiro,
Gonçalo Castro e Gustavo
Almeida; Ricardo Nogueira,
Alexandre Oliveira e Maciel
Pinho.

Substituições: Gonçalo
Castro por Rafael Moreira
(40), Alexandre Oliveira por
Rodrigo Moreira (40) e André
Chaves por André Corre-
doura (61).

Não utilizados: Filipe
Queiroz, Vasco Marques e
Luca Lotitto.
Treinador: Fábio Paquete.

Golos: 1-0, por Rodrigo
Ferreira (1); 1-1, por Maciel
Pinho (79).

Disciplina: cartão amare-
lo a Rodrigo Ferreira (75) e
Nuno Cardoso (80).

Decorreu no fim-de-se-
mana, na Nave Desportiva de
Espinho, a segunda volta do
Campeonato Regional – Zona
Norte de boccia, na qual par-
ticiparam seis atletas do
Sporting Clube de Espinho.

Ao vencer a competição
em casa, João Pinto revalidou
mais uma vez o título de Cam-
peão Regional, sagrando-se
assim pentacampeão regional
norte na classe BC1. O mes-
mo sucedeu com Herlander

Correia que venceu a prova
em Espinho alcançando as-
sim, no seu ano de estreia na
modalidade, um excelente tí-
tulo de campeão regional nor-
te na classe BC5. Também em
grande destaque esteve a atle-
ta Ana Catarina Correia que
em Espinho repetiu o segun-
do lugar alcançado na pri-
meira volta, garantindo as-
sim o título de vice-campeã
regional norte na 1ª Divisão
da classe BC2. Ainda na 1ª

Divisão da classe BC2, Paulo
Almeida repetiu o 5.º lugar
da prova, não tendo conse-
guido o apuramento para a

fase eliminatória da prova
apenas pela diferença de pon-
tos marcados e sofridos. Com
esta classificação, garantiu o

5.º lugar no Campeonato Re-
gional.

Na 2ª Divisão da classe
BC2, participaram os tigres
Pedro Moura e Inês Ramos,
que passaram a fase de gru-
pos e atingiram os quartos-
de-final da prova, no entanto
os seus adversários foram
mais fortes relegando-os,
respetivamente, para o 5.º e
7.º lugar da competição. Estes
resultados fizeram com que,
no somatório das duas vol-
tas, Pedro Moura terminasse
no 6.º lugar e Inês Ramos no
14.º lugar do Campeonato Re-
gional Individual de Boccia,
na 2.ª Divisão da classe BC2.

Com estes resultados, os
atletas João Pinto (BC1), Ana
Correia (BC2 – 1.ª Divisão) e
Herlander Correia (BC5),

atingiram um dos objetivos
da temporada uma vez que
garantiram desde já o apu-
ramento para o Campeonato
Nacional Individual que se
vai realizar em Torres Novas
no próximo mês de junho.
Embora o ranking nacional
não tenha ainda sido atua-
lizado, é previsível que tam-
bém os atletas Paulo Almeida
(BC2 – 1.ª Divisão) e Pedro
Moura (BC2 – 2.ª Divisão)
venham a conseguir o apu-
ramento para o Campeonato
Nacional.

Findo o campeonato, a
época entra agora numa fase
de transição para o novo ciclo
de preparação tendo em vista
a participação nos campeo-
natos nacionais individuais e
de pares e equipas.

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto DIREITOS RESERVADOS

DESTAQUE / DESPORTO

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Resultados
Gafanha-Lusitânia Lourosa ..................................................... 1-3
Sp. Mêda-Paredes ..................................................................... 1-4
AD Sanjoanense-Penalva Castelo .......................................... 5-0
Gondomar-Leça ........................................................................ 1-0
Águeda-Cinfães ........................................................................ 2-2
Lusitano FCV-Sp. Espinho .................................................... 1-0
Amarante FC-Marítimo B ........................................................ 1-0
FC Pedras Rubras-SC Coimbrões ........................................... 1-0
U. Madeira-Cesarense .............................................................. 1-0

Classificação
J V E D F-C P

Gondomar 25 14 7 4 34-13 49
Lusitânia Lourosa 25 12 11 2 40-21 47
Lusitano FCV 25 12 8 5 43-18 44
AD Sanjoanense 25 12 8 5 33-21 44
Sp. Espinho 25 11 9 5 29-16 42
Paredes 25 12 5 8 39-22 41
Águeda 25 10 9 6 34-24 39
Amarante FC 25 10 8 7 27-20 38
Marítimo B 25 9 10 6 38-28 37
SC Coimbrões 25 9 9 7 27-27 36
U. Madeira 25 10 5 10 20-25 35
FC Pedras Rubras 25 7 10 8 28-28 31
Cinfães 25 7 7 11 20-25 28
Gafanha 25 8 4 13 37-50 28
Leça 25 7 5 13 23-36 26
Penalva Castelo 25 6 6 13 22-47 24
Cesarense 25 3 10 12 28-37 19
Sp. Mêda 25 0 1 24 11-75 1
Jornada 26.ª - 16/03 – Sp. Espinho-Marítimo B (Estádio do Bolhão,
Fiães, sábado, 15 horas). 17/03 – Lusitânia Lourosa-U. Madeira;
Paredes-Águeda; FC Pedras Rubras-Gafanha; Cesarense-
Gondomar; Leça-Lusitano FCV; SC Coimbrões-AD Sanjoanense;
Cinfães-Amarante FC; Penalva Castelo-Sp. Mêda.

CAMPEONATO DE PORTUGAL — SÉRIE B

Estádio dos Trambelos, em Viseu

T

Cartões

Su
bst

.

AS EQUIPAS Cartões
ASu

bst
.

V

Árbitro: Tiago Mendes (AF Braga)
Árbitros Assistentes: Gaspar Fernandes e Marco Teixeira

V A

Lus. Vildemoinhos
1

Sp. Espinho
0

Ao intervalo: 1-0

Golos: 1-0, por Nuno Rodrigues (32’)

Ruca
40’ Paulo Oliveira

Calico
Márcio Rocha
Assane Baldé

Petrocelli
Murilo

77’ Nuno Rodrigues
84’ Kiko Bondoso

Diogo Braz
Hélder Rodrigues

Rogério Sousa
Badi Sea

Tiago Gonçalves
Edgar Lopes

Luís Almeida
Ricardo Leal

84’ Barros
77’ Mauro Santos

c
c

Victor Braga
João Ricardo 53’
Gil Dias
João Pinto
Vitinha
Edgar Abreu 77’
Leo Cordeiro
Luka 60’
Wilson
Jaime Poulson 72’
Paulinho 55’
Rui Quinta
Ivo
Gustavo Moura 53’
Van Zeller 60’
Ivan Santos
Carlitos 72’
Gonçalo
André Luiz

Sem pontinha
de sorte

A equipa de futebol de seniores do
Sporting Clube de Espinho foi a Viseu, ao
terreno do Lusitano de Vildemoinhos, per-
der por 1-0, em encontro da 25.ª jornada da
Série B do Campeonato de Portugal. Os
tigres sofreram o golo pouco depois da
meia hora de jogo, numa falha da defesa
espinhense. Um golo e uma vitória que
acaba por não refletir, de todo, aquilo que
se passou dentro de campo, mas que acaba
por premiar a equipa que cometeu menos
erros e que soube aproveitar as falhas do
seu adversário. Um jogo com alguns mo-
mentos de qualidade, bem disputado de
parte a parte.

Sem grande ‘fervura’ no primeiro tem-
po, os espinhenses poderão queixar-se de
uma grande penalidade que acabou por
não ser assinalada sobre Paulinho, que foi
alegadamente derrubado dentro da gran-
de-área. Um momento marcante do encon-
tro e que poderia ter dado outro desfecho,
numa partida que se revelava, até aí, equi-
librada e com oportunidades (não muitas)
de parte a parte.

O Lusitano de Vildemoinhos acabou

por não desperdiçar um deslize da defensi-
va tigre, aos 32 minutos, com Murilo a
rematar ao poste da baliza à guarda de
Vítor Braga e, depois, Nuno Rodrigues, na
recarga, a fazer o golo.

No segundo tempo, a equipa de Rui
Quinta procurou, com mais intensidade, a
baliza do adversário que se fechou e que
procurou tirar partido de lances de contra-
ataque, na tentativa de surpreender os
alvinegros.

Os tigres criaram muitas oportunida-
des, acabando, as mesmas por terem a me-
lhor sequência.

Com esta derrota, a equipa do Sporting
Clube de Espinho baixou para a quinta
posição, ficando a cinco pontos do segundo
lugar.

Tigres recebem
Marítimo B
no sábado às 15 horas

A equipa de futebol sénior do Sporting
Clube de Espinho irá receber este sábado
o Marítimo B, no Estádio do Bolhão, em
Fiães, em jogo a contar para a 26.ª jornada
do Campeonato de Portugal.

Novasemente na liderança
A equipa de futsal de

seniores femininos do No-
vasemente Grupo Desportivo
goleou o Nun’Alvares (6-0) e
mantém-se na liderança da
fase de apuramento do cam-
peão nacional, em igualdade
de pontos com o Benfica.

As sementinhas não de-
ram quaisquer hipóteses às
suas adversárias e foi após o
intervalo que dilataram o re-
sultado até aos seis golos.

Novasemente, 6
Nun’Alvares, 0

Jogo no Pavilhão Munici-
pal Napoleão Guerra, em

Cassufas (Anta).
Árbitros: Leandro Costa e

Tiago Tavares (AF Aveiro).
Ao intervalo: 2-0.
Novasemente Grupo

Desportivo – Sara Wallace,
Nancy Freitas, Pisko, Júnior e
Angélica Alves – cinco inici-
al; Vanessa Carvalho, Joana
Neves, Lídia Fortes, Carol,
Bianca Costa, Sofia Ferreira
(cap.) e Suka.

Treinador: André Tei-
xeira.

Nun’Alvares – Joana Pe-
reira, Ana Pires (cap.), Joana
Moreira, Mafalda Ferreira e
Telma Pereira – cinco inicial;

Belinha Rodrigues, Joana
Coimbra, Ana Ramos, Cindy
Nogueira, Nádia Martins,
Verónica Macedo e Marta
Teixeira.

Treinador: Manuel Al-
meida.

Golos: 1-0, por Suka (11);
2-0, por Angélica Alves (16);
3-0, por Suka (21); 4-0, por
Lídia Fortes (29); 5-0, por So-
fia Ferreira (34); 6-0, por Lídia
Fortes (36).

CAMPEONATO NACIONAL
APURAMENTO CAMPEÃO

Resultados
Quinta Lombos-Golpilheira ...... 4-2

Santa Luzia-FC Vermoim .......... 2-4
Novasemente-Nun´Alvares ...... 6-0
Benfica-Sporting ......................... 2-1

Classificação
J V E D F-C P

Novasemente 3 2 1 0 12-1 7
Benfica 3 2 1 0 6-2 7
Quinta Lombos 3 2 0 1 8-7 6
FC Vermoim 3 2 0 1 9-8 6
Sporting 3 1 0 2 7-11 3
Santa Luzia 3 1 0 2 11-10 3
Golpilheira 3 1 0 2 7-8 3
Nun’Alvares 3 0 0 3 1-14 0

Próxima jornada
Nun´Alvares-Benfica

Golpilheira-Santa Luzia
FC Vermoim-Novasemente
(Vermoim/domingo/16h)
Sporting-Quinta Lombos

Leões e Cantinho goleiam
A equipa do Grupo Des-

portivo Ronda continua na
liderança da 1.ª Divisão da
Liga de Futebol Popular de
Espinho e venceu os Magos
de Anta por 1-3. Uma cami-
nhada para a conquista do
título que, cada vez, está mais
próximo.

Nos restantes jogos sali-
enta-se as vitórias da Quinta
de Paramos sobre o Rio Lar-
go, por 3-1, dos Leões Bair-
ristas por 4-0 aos Águias de
Paramos e do Cantinho da
Ramboia por 7-2 ao Nova-
semente.

No próximo fim-de-se-
mana joga-se a terceira eli-
minatória da Taça Cidade
de Espinho e realiza-se um
encontro antecipado da 21.ª
jornada da 1.ª Divisão entre
o GD Idanha e o Rio Largo,
sábado, às 15 horas, no cam-
po da Idanha.

LIGA DE FUTEBOL POPULAR
DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO
Resultados

Assoc. Esmojães-Desp. Ponte Anta ... 0-2
Quinta Paramos-Rio Largo ................. 3-1
Cantinho Ramboia-Novasemente ..... 7-2
Magos Anta-GD Ronda ....................... 1-3
AD Guetim-GD Idanha ....................... 2-1
Leões Bairristas-Águias Paramos ...... 4-0
Folgou a Corga Silvalde

Classificação
J V E D F-C P

GD Ronda 16 14 1 1 49-7 43
Quinta Paramos 16 11 2 3 32-17 35
Leões Bairristas 15 10 2 3 40-18 32
Corga Silvalde 15 8 3 4 33-23 27
Cantinho Ramboia 16 7 2 7 42-33 23
Rio Largo 16 7 1 8 23-29 22
Águias Paramos 15 6 3 6 23-24 21
Novasemente 15 6 3 6 22-30 21
Magos Anta 16 5 3 8 26-28 18
AD Guetim 16 5 2 9 18-29 17
Assoc. Esmojães 16 4 5 7 23-35 17
Desp. Ponte Anta 16 4 1 11 20-35 13
GD Idanha 16 0 2 14 18-61 2

Próxima jornada (23 de março)
GD Ronda-AD Guetim

Leões Bairristas-Novasemente
Águias Paramos-Corga Silvalde
GD Idanha-Cantinho Ramboia

Rio Largo-Magos Anta
Quinta Paramos-Desp. Ponte Anta

Folga a Assoc. Esmojães

Melhores marcadores
Hélder Resende (GD Ronda) ............... 17
Marcos Neto (Magos Anta) ................. 11
Miguel Oliveira (Leões Bairristas) ...... 10

2.ª DIVISÃO
Resultados

Lomba Paramos-Juventude Estrada . 1-1
Águias Anta-Estrelas Vermelhas ....... 2-2
Estrelas P. Anta-Bairro Ponte Anta ... 6-1
Desp. Regresso-Estrelas Divisão ........ 5-2
Império Anta-Morgados Paramos .... 0-2
Cruzeiro Silvalde-GD Outeiros ......... 1-4

Classificação
J V E D F-C P

Desp. Regresso 15 12 0 3 47-18 36
GD Outeiros 15 11 2 2 31-11 35
Estrelas Ponte Anta15 8 2 5 38-25 26
Morgados Paramos15 8 2 5 28-24 26
Águias Anta 15 7 3 5 39-30 24
Estrelas Divisão 15 7 2 6 26-28 23

Estrelas Vermelhas 15 5 5 5 25-27 20
Bairro Ponte Anta 15 5 2 8 21-38 17
Cruzeiro Silvalde 15 4 3 8 30-42 15
Império Anta 15 4 1 10 19-33 13
Juventude Estrada 15 2 6 7 19-27 12
Lomba Paramos 15 1 4 10 23-43 7

Próxima jornada (23 e 24 de março)
Estrelas Ponte Anta-Estrelas Divisão

Desportivo Regresso-Cruzeiro Silvalde
GD Outeiros-Lomba Paramos

Império Anta-Águias Anta
Juventude Estrada-Estrelas Vermelhas
Morgados Paramos-Bairro Ponte Anta

Melhores marcadores
Fábio Valente (Desp. Regresso) .......... 13
Bruno Oliveira (Est. Ponte Anta) ........ 12
Vítor Reis (Morgados Paramos) ......... 11

TAÇA CIDADE DE ESPINHO
3.ª Eliminatória

GD Outeiros-Quinta Paramos
(Paramos/sábado/15h)

Estrelas Ponte Anta-Corga Silvalde
(Cassufas/sábado/15h)

Águias Anta-Águias Paramos
(Guetim/domingo/10h)
GD Ronda-Novasemente

(Seara/domingo/10h)

As ginastas academistas Bárbara Santos e Beatriz
Salvador alcançaram o escalão de Juniores Elite, na
sequência da sua participação no Torneio Internaci-
onal de Lisboa que decorreu entre quinta-feira e
domingo, na capital. Nesta competição, organizada
pelo Ginásio Clube Português, participaram 228 gi-
nastas provenientes de diversos países, nomeada-
mente de Espanha, Rússia, Singapura, Suíça, Israel,
Inglaterra, Estados Unidos da América, Japão,
Bulgária, Estónia, Malásia, Canada, Bélgica, Egipto e
de Portugal.

As ginastas Bárbara Santos e Beatriz Salvador,
com o somatório das notas dos seus quatro exercícios
(Corda, Bola, Maças e Fita), alcançaram o escalão de
Juniores Elite. Note-se que no presente ano não ha-
via nenhuma ginasta neste escalão e nesta competi-
ção internacional da Federação Internacional de Gi-
nástica (FIG). As duas academistas e Dália, do Giná-
sio Clube Português, irão futuramente competir em
Juniores Elite.

Bárbara Santos foi ainda primeira reserva a Corda
e segunda reserva a Fita nas respetivas finais por
aparelho.

Pela primeira vez na história do clube, a Associa-
ção Académica de Espinho consegue ter ginastas na
Disciplina de Ginástica Rítmica no escalão de Elites.

Neste Torneio participaram as ginastas aca-
demistas, Maria Osório (Age Group 3), Francisca
Faustino (Pré-Júnior), Bárbara Santos, Beatriz Salva-
dor e Mariana Fonseca (Juniores).

Rítmica do Mocho
faz história

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Torneio Social
Tributo a Rui Lacerda
com dinamismo e diversão

Desequilíbrios fruto
da falta de infraestruturas

Juniores do Sp. Espinho arrancam para a segunda faseAcademistas perdem
com Valongo do Vouga

A equipa de andebol de infantis femininos da Associação
Académica de Espinho recebeu no pavilhão arquiteto Jerónimo
Reis, a Casa do Povo de Valongo do Vouga em jogo a contar
para o Campeonato Regional.

Nos primeiros minutos do encontro a equipa de Valongo
do Vouga adiantou-se no marcador dando a entender que
queria mandar no jogo desde o início. Porém, aos poucos, as
academistas conseguiram equilibrar e, apesar da diferença de
estaturas entre as duas equipas, a cinco minutos do fim da
primeira parte o encontro estava empatado a 10. No entanto,
nova reação da equipa de Valongo do Vouga que conseguiu,
nos minutos finais, marcar dois golos sem resposta.

Nos momentos iniciais da segunda parte a equipa de
Valongo do Vouga entrou bastante forte, conseguindo, assim,
dilatar mais o marcador e impondo a sua maior constituição
física não deu hipótese à equipa espinhense de voltar a entrar
no jogo. Resultado final de 28-18 para a equipa visitante.

Nos restantes jogos, a equipa de minis femininos da
Académica foi derrotada por 22-40 pelo Feirense, as infantis
perderam com o Salreu por 20-18 e as juniores foram derrota-
das pelo Feirense por 16-28.

Eis os próximos jogos:
Académica de Espinho-Feirense (iniciados femininos),

domingo, às 11 horas, no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis,
em Espinho; Académica de Espinho-Monte (infantis femini-
nos), sábado, às 11h45, na Nave Desportiva de Espinho;
Valongo do Vouga A-Académica de Espinho (minis femini-
nos), domingo, às 11 horas, no Pavilhão da Casa do Povo de
Valongo do Vouga.

A equipa de andebol de
juniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho dará o
‘lançamento-de-saída’ para a
segunda fase do Campeona-
to Nacional da 2.ª Divisão no
domingo, às 17 horas, defron-
tando a Associação Acadé-
mica de S. Mamede, em casa
do seu adversário, no Pavi-
lhão Eduardo Soares, em S.
Mamede Infesta. Uma prova
que irá prolongar-se até 19 de
maio, disputada a duas vol-
tas, envolvendo seis equipas
– Sporting Clube de Espinho,
Académica de S. Mamede,
ISMAI, Beca, Sanjoanense e
Futebol Clube Infesta.

Entretanto, a equipa de
juvenis masculinos tigre foi
derrotada, em casa ‘empres-
tada’ (Arcozelo) pela ADA
Maia/ISMAI, por 26-30 (8-14,
ao intervalo), em jogo a con-
tar para a segunda fase do
Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão, Zona 1.

Por sua vez, a equipa de
iniciados masculinos do Spor-
ting de Espinho perdeu com
o Feirense B por 22-38 (11-18,

ao intervalo), em encontro a
contar para o Campeonato
Regional, Nível II, Grupo B.

A equipa de infantis mas-
culinos do Sporting de Espi-
nho venceu o S. Bernardo por
32-31 (12-16, ao intervalo), em
jogo do Campeonato Regio-
nal, disputado no pavilhão
do seu adversário.

Os minis, com a sua equi-
pa B, foram a Aveiro vencer o
Alavarium por 21-39 (10-14,
ao intervalo), em encontro do
Campeonato Regional, Série
B. A equipa A mini dos tigres
foi a S. Paio de Oleiros, per-
der com os locais, por 41-18,
em encontro do Regional, Sé-
rie A.

Eis a constituição das
equipas do Sporting Clube de
Espinho:

Juvenis masculinos – Rui
Maia e Tomás Azevedo (guar-
da-redes); Vasco Botelho, João
Tavares, Tiago Fonseca, Car-
los Castelo, Ruben Aguincha
(7 golos), Gonçalo Tavares (5),
André Carvalho (3), Alexan-
dre Ferreira (3), Bruno Cas-
tro, Ricardo Silva (4), Rafael

Soares (4), Bento Teixeira e
José Moreira. Treinador:
Nuno Fontes.

Iniciados masculinos –
Gonçalo Bastos (guarda-re-
des); Ricardo Rodrigues (1
golo), João Tavares (4), Tiago
Fonseca (6), Luís Relvas (6),
Carlos Castelo (1), Bruno Gil
(1), Gonçalo Carvalho, João
Pinheiro (1), João Pereira (2),
Ricardo Maganinho, Ruben
Tavares, Tiago Sousa e João
Dias. Treinador: Luís Filipe
Ferreira.

Infantis masculinos – João
Moreira, Afonso Moreira,
Francisco Loureiro (4 golos),
Gonçalo Moreira (1), Gonça-
lo Rodrigues (2), João Pereira
(12), Pedro Proença, Tiago
Sousa (13), João Dias, Gonça-
lo Ramos e Gabriel Santos.
Treinador: Ricardo Guima-
rães.

Minis masculinos (equi-
pa B) – Gustavo Costa (3 go-
los), Matias Peralta, Tomás
Reis (2), Simão Pinho (1),
Diogo Pereira (8), Gonçalo
Marques (12), Salvador Rodri-
gues (7) e Nuno Resende (6).

Treinador: Rui Cordeiro.
Minis masculinos (equi-

pa A) – André Costa (4 golos),
Francisco Silva (3), Matias
Galeão, João Fonseca (1), To-
más Pinto (1), Tiago Matos
(4), João Moreira (2) e Salva-
dor Rodrigues (3). Treinador:
Rui Cordeiro.

Próximos jogos:
Académica de S. Ma-

mede-Sporting de Espinho
(juniores masculinos), domin-
go, às 17 horas, no Pavilhão
Eduardo Soares, em S. Ma-
mede Infesta; Santana-Spor-
ting de Espinho (juvenis mas-
culinos), sábado, às 14 horas,
no Pavilhão Municipal de
Gueifães; Sporting de Espi-
nho-Sanjoanense A (infantis
masculinos), sábado, às 11
horas, no Pavilhão Municipal
Napoleão Guerra, em Cas-
sufas (Anta); Sporting de Es-
pinho B-Estarreja (minis mas-
culinos), domingo, às 11 ho-
ras, na Nave Desportiva de
Espinho; Sporting de Espinho
A-Monte (minis masculinos),
domingo, às 11 horas, na Nave
Desportiva de Espinho.

Começou no passado
fim-de-semana a época de
hóquei em campo nos sub18
da Associação Académica
de Espinho, com duas der-
rotas – uma diante o Viso,
por 11-4 e a outra frente à
Associação Desportiva de
Lousada, por 2-9.

Depois de os academis-
tas de terem feito uma boa
campanha em hóquei de
sala, começou o campeona-
to e as ‘armas’ são diferen-
tes, sobretudo no que res-
peita às condições de treino
e para a prática desta moda-
lidade, com as equipas
adversárias a terem condi-
ções diferentes das dos
espinhenses. E, assim, os jo-
vens academistas vão ten-

tando fazer frente, da melhor
maneira possível, às equipas
que têm tudo em casa para
serem melhores dentro de
campo.

No encontro com as me-
ninas do Viso, a equipa do
Mocho tudo fez para que o
jogo fosse outro, mas o mau
tempo e as lesões que foram
acontecendo durante a parti-
da, fizeram o resultado pen-
der para as adversárias por
11-4. E mesmo acabando com
nove jogadores em campo, os
jovens espinhenses tudo fize-
ram para trazer um outro re-
sultado.

No domingo, com a AD
Lousada, os mochos fizeram
um jogo diante o campeão
nacional. Uma equipa muito

bem preparada e com muitos
mais treinos em campo do que
os espinhenses. Mas ao longo
da partida, a equipa do Mo-
cho foi tentando surpreender
o adversário e Ruben fez 1-0,

de canto.
Os de Lousada começa-

ram a fazer mudanças para
dar a volta ao jogo, mas o
guardião espinhense Pedro
foi defendendo tudo que po-

dia. Contudo, de canto, o
Lousada restabeleceu a igual-
dade (1-1), resultado ao inter-
valo.

No segundo tempo, a AD
Lousada começou desde logo

a dar muito trabalho à defe-
sa da Académica. Mas mes-
mo assim, aos 10 minutos
Sandro fez o 2-1.

A equipa de Lousada co-
meçou a sentir que tinha dar
a volta ao jogo e apostou
naquilo que é mais forte: nos
cantos. E no restante tempo
de jogo elevaram a conta-
gem para 2-9, um resultado
muito pesado para aquilo
que os jovens da Académica
de Espinho fizeram.

No próximo dia 24 a
equipa academista irá rece-
ber o Viso no campo sintéti-
co de Santa Maria de Lamas.

Associação Académica
de Espinho – Pedro Mara-
nhão, Ruben Silva (5), San-
dro(1), Luís Gomes, Vasco
Silva, Leo Folha, Rodrigo
Gomes, Francisco Oliveira,
Igor Pinto, Pedro Domin-
gues e Paulo Pinto. Treina-
dor: Joaquim Magano.

O Clube de Ténis de Espi-
nho (CTE) organizou o 1.º
Tributo ao arquiteto Rui
Lacerda. Um evento de cariz
social que contou com a pre-
sença de mais de três dezenas
de inscritos, com destaque
para os filhos do homenagea-
do, Diogo e Bernardo Lacer-
da. De resto, o antigo atleta
do clube, Bernardo Lacerda
acabou mesmo por vencer o
quadro de singulares e per-
deu apenas na final de pares
que foi ganha por dois joga-
dores do Clube de Ténis de

Espinho, Pedro Maia e Tiago
Castro.

Quase 10 anos depois do
último evento, digno desse
nome, realizado no Comple-
xo de Ténis de Espinho, o clu-
be da terra não perdeu tempo
e, juntamente com a Câmara
Municipal de Espinho apro-
veitaram uma data simbólica
para lançar mãos à obra e co-
locar o Complexo de Ténis de
novo em atividade. O respei-
tado arquiteto Rui Lacerda foi
sócio fundador do CTE, fale-
ceu no ano passado e teria

feito no domingo 65 anos, por
isso, a data não podia ter fica-
do mais a preceito. O momen-
to mais emocionante ocorreu
no final do jantar de sábado
onde mais de vinte pessoas
aplaudiram os filhos de Rui
Lacerda aquando da oferta
de uma salva por parte do
presidente do Clube de Ténis
de Espinho, André Lancha
que entregou também, sim-
bolicamente, duas camisolas
do clube. Algumas figuras pú-
blicas não perderam a opor-
tunidade de marcar presença
como foram os casos de Vítor
Hugo, o vice-presidente da
Junta de Espinho, Vítor Sousa,
o campeão +65 anos do CTE
Marques Almeida, entre ou-
tros. Também vários jogado-
res lançaram já o repto ao clu-
be para a realização de mais

eventos deste género, algo
que ninguém da Direção des-
cartou, mas para o imediato,

as baterias estão voltadas para
o regresso da formação ao clu-
be, algo que já está em anda-

mento e para a realização das
próximas provas do calendá-
rio nacional.
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Vitórias com muito Espinho
A equipa de voleibol de

infantis femininos do Spor-
ting Clube de Espinho ven-
ceu o segundo jogo do Cam-
peonato Nacional, por 3-0,
frente ao Voleibol Clube de
Viana. Partida tranquila,
onde as 12 convocadas de-
ram o seu contributo frente
à equipa de Viana do Caste-
lo. A equipa B do escalão
cedeu, em casa, por 0-3, fren-
te à equipa do Futebol Clu-
be Infesta. As iniciadas B
tigres triunfaram frente à
equipa B do Gueifães na
Taça AVP, por 3-0.

As cadetes B cederam

pela margem máxima nas
Caldas da Saúde contra o
Colégio das Caldinhas (0-3) e
as juvenis de Marta Silva dig-
nificaram o símbolo tigre em
toda a partida frente à equipa
do Castêlo da Maia, mas ce-
deram no final de uma ‘ne-
gra’ equilibrada, somando
apenas mais um ponto na sua
classificação nacional.

No masculino, os infan-
tis do Sporting de Espinho
venceram, com supremacia
e tranquilidade, a equipa do
Voleibol Clube de Viana,
por 3-0.

Os iniciados masculinos

viajaram até Lisboa para de-
frontar e vencer, categori-
camente, o Sport Lisboa e
Benfica, por 0-3.

Os cadetes masculinos
destacaram-se ao vencer o
dérbi da cidade. A equipa
de Januário Alvar conquis-
tou dois pontos frente à As-
sociação Académica de Es-
pinho após vitória, na ‘ne-
gra’, por 17-15 (3-2).

Os juvenis masculinos
venceram categoricamente
em São Mamede de Infesta,
impondo a primeira derro-
ta aos líderes da classifica-
ção, por 0-3.

Os juniores fizeram o
mesmo resultado (0-3) e
também em São Mamede

Infesta. Os campeões regio-
nais venceram a equipa da
casa com um resultado tão
expressivo quanto a exibi-
ção (0-3). Vitória categórica
e sem espinhas, mas com
muito Espinho.

Por fim, as equipas de
minivoleibol do Sporting
Clube de Espinho encheram
e preencheram os campos
do Pavilhão do Castêlo da
Maia, arrecadando mais um
lugar de destaque.

No Nível Avançado, os
minis tigres conquistaram
o 1.º, 5.º, 7.º, 8.º e 10.º luga-
res; no Nível Intermédio,
o 3.º e o 4.º lugares; e no
Nível Inicial, o 2.º, 3.º e 4.º
lugares.

Sp. Espinho fica em terceiro
Obrigado a  vencer

para ainda sonhar com a
terceira posição nesta pri-
meira fase do Campeo-
nato Nacional de volei-
bol  da 1 . ª  Divisão,  o
Sporting Clube de Espi-
nho cumpriu a sua parte
e bateu o Leixões por 3-0
(25-14, 25-14 e 25-14).

Depois ,  a  segunda
parte da equação ficou re-
solvida com o triunfo do
Benfica sobre a Fonte Bas-
tardo (3-0), para confir-
mar a troca de posição
com os açorianos.

Isto significa que o
Sporting será o adversá-
rio dos tigres no play-off
pelo título.

No jogo com os mato-
sinhenses,  o  Sporting
Clube de Espinho não
deu quaisquer hipóteses,
vencendo claramente pe-
la margem máxima.

Por sua vez, a equipa
da Associação Acadé-
mica de Espinho, já com
a sua posição definida,
perdeu, em casa, com o
Castêlo da Maia.

Leixões, 0
Sporting Espinho, 3
Jogo no Pavilhão Ilí-

dio Ramos, em Matosi-
nhos.

Árbitros: Vítor Gon-
çalves e Hugo Oliveira.

Parciais: 14-25 (21m),
14-25 (20m) e 12-25 (18m).

Leixões Sport Clube
– Coriolano Santos, Bru-
no Sousa (4 pontos), Fili-
pe Sousa (1), Filipe Pinto
(8), Maksym Mykolyshn
(4) e Fábio Milhazes (2) –
seis inicial; Gabriel Car-
doso e José Casas (lí-
beros); Nuno Silva (2),
Lucas Hurst (1), Nuno
Gonçalo (1), Nuno Roque
(nj), Luís MOreira (nj) e
Tomás Silva (nj).

Treinador: Miguel Co-
elho.

Sporting Clube de Es-
pinho – Guilherme Me-
neses (5 pontos), Arman-
do Velasques (3), José
Rojas (12), Everton Al-
meida (9), Marco Ferreira
(16) e Lourenço Martins
(3) – seis inicial; Januário
Alvar (líbero); Gonçalo
Sousa (nj), Afonso Guer-
reiro (nj), Hugo Campos
(nj), Simão teixeira (nj),
Phelps (nj), João Nuno
Pedrosa (nj) e Rodrigo
Pernambuco (nj).

Treinador: Filipe Vitó.

Académica Espinho, 1
Castêlo Maia, 3

Jogo no Pavilhão Ar-
quiteto Jerónimo Reis, em
Espinho.

Árbitros: Hélio Or-
monde e Susana Rodri-
gues.

Parciais: 23-25 (24m),
13-25 (19m), 25-21 (25m)
e 23-25 (28m).

Associação Acadé-
mica de Espinho – Nuno
Silva (6 pontos), Bruno
Gonçalves (5) ,  Daniel
Canas (13), Jorge Iglésias
(8), Releya Speller (17) e
Fernando Silva (4) – seis
inicial; Jonathan Nunes e
Simão Pedrosa (líberos);
Gonçalo Iglésias, Hugo
Monteiro, Gonçalo Sa-
page (nj), Tiago Nunes
(nj)Rui Silva (nj) e Fran-
cisco Oliveira (nj).

Treinador: Hugo Iglé-
sias.

Castêlo da Maia Gi-
násio Clube – Gustavo
Figueiredo (4 pontos),
Andrei Kovalenko (10),
Lucão (7), Renan Salton
(9), Diego Raposo (1) e
Simon Guerra (9) – seis
inicial; Kiko, Diogo Sal-
vador e Miguel Peixoto
(l íberos) ,  Luca Sal im,
Francisco Amorim (1),
Manuel Meirinho, Hen-
rique Ferreira (8), Miguel

Silva (nj) ,  André Me-
deiros (nj), Bira (nj) e
Simin Uteau (nj).
Treinador: Nuno Abran-
tes.

CAMPEONATO HONDA

 1.ª FASE

Resultados
AA Espinho-Castêlo Maia ......... 1-3
(23-25, 13-25, 25-21 e 23-25)
SC Caldas-Famalicense .............. 2-3
(25-23, 23-25, 27-25, 26-28 e 10-15)
Sp. Espinho-Leixões ................... 3-0
(25-14, 25-14 e 25-14)
Benfica-Fonte Bastardo .............. 3-0
(25-22, 25-18 e 25-18)
Esmoriz-Sporting ........................ 1-3
(22-25, 25-19, 17-25 e 20-25)
V. Guimarães-AA S. Mamede .. 3-1
(25-23, 23-25, 25-18 e 25-18)

Classificação
J V D F-C P

Benfica 26 25 1 77-10 75
Sporting 26 24 2 74-14 71
Sp. Espinho 26 18 8 59-30 55
Fonte Bastardo 26 18 8 62-38 54
V. Guimarães 26 17 9 57-36 52
Esmoriz 26 16 10 55-43 45
AA S. Mamede 26 13 13 50-48 38
Famalicense 26 12 14 46-55 34
SC Caldas 26 10 16 40-56 30
Leixões 26 9 17 40-56 28
Castêlo Maia 26 8 18 43-64 27
VC Viana 26 9 17 34-59 26
AA Espinho 26 2 24 16-73 8
Clube K 26 1 25 4-75 3

Académica joga em casa
no início da série dos últimos

A equipa de voleibol de
seniores masculinos da As-
sociação Académica de Es-
pinho irá receber o Sporting
Clube das Caldas na pri-
meira jornada da Série dos

Últimos, no próximo dia 16.
Eis a 1.ª Jornada:

AA Espinho-SC Caldas
(Espinho/sábado/18h)
Clube Kairós-Leixões

VC Viana-Castêlo Maia

Boa jornada do vólei
de formação academista

A equipa de voleibol de
infantis masculinos da As-
sociação Académica de Es-
pinho recebeu o Grupo
Desportivo e Cultural de
Gueifães e venceu por 3-0.
Por sua vez, os juvenis
academistas receberam o
Esmoriz Ginásio Clube e
venceram, também por 3-0.

A equipa de iniciados
masculinos recebeu o Ala
Nun’Alvares de Gondomar
e perdeu, na ‘negra’.

Os cadetes masculinos
foram jogar à Nave Des-
portiva de Espinho com o
Sporting Clube de Espinho

e perderam por 3-2.
Por fim, os juniores mas-

culinos academistas deslo-
caram-se a Braga, para jo-
gar com o Amares Vólei e
venceram por 0-3.

Entretanto, no domingo
de manhã, as equipas do es-
calão dos Minis A do Mo-
cho deslocaram-se a Gon-
domar para participar no
Torneio do Carnaval.

No Nível Inicial,  os
academistas conquistaram o
2.º lugar; no Nível Intermé-
dio, o 4.º e 7.º lugares; e no
Nível Avançado, o 1.º, 3.º,
7.º e 8.º lugares.

Académica em terceiro
no Nacional de badminton

A Associação Acadé-
mica de Espinho, ao ter al-
cançado o terceiro lugar no
Campeonato Nacional de
Equipas Mistas Seniores de
badminton da 2.ª Divisão,
nas Caldas da Rainha.

Depois de ter ficado em
segundo lugar no seu gru-
po, tendo vencido o Clube
Badminton Gaia e sido der-
rotada pelo Sporting Braga,
a equipa espinhense foi der-
rotada nas meias-finais pelo
Famalicense, equipa que vi-
ria a sagrar-se campeã naci-

onal, conseguindo a subida
à 1.ª Divisão.

No jogo para atribuição
do 3.º e 4.º lugares, a Aca-
démica de Espinho venceu
o Estrelas Avenida por 3-1,
subindo, assim, ao 3.º lugar
do pódio.

A equipa da Académica
foi formada por Mariana
Lorga, Mariana Neves, Inês
Pardilhó, Gabriela Pereira,
Nuno Magalhães, Guilher-
me Pereira e Henrique Cos-
ta, cuja média de idade é de
20,7 anos.

Novasemente em sexto
no Nacional de badminton

O Novasemente Grupo
Desportivo conquistou o
sexto lugar na 1.ª Divisão
do Campeonato Nacional de
Equipas Mistas de Bad-
minton que decorreu nas
Caldas da Rainha, tendo
sido despromovido à 2.ª
Divisão.

O Novasemente Grupo
Desportivo participou com
os atletas Ana Marques
(Sub19), Ana Isabel Cruz
(Sub19), Catarina Silva,
Catarina Primo, Isabel Al-
ves Pereira, Mariana Paiva,
Bruno Silva, Tiago Costa,

Luís Carneiro, João Primo e
Miguel Marques, que foram
acompanhados pelo treina-
dor, Luís Pinto.

A equipa antense irá dis-
putar a 2.ª Divisão na próxi-
ma época (2019/2020), “com
o objetivo principal de ser
Campeã Nacional e de che-
gar novamente à 1.ª Divi-
são”.

O Novasemente fez ques-
tão de “agradecer a todos os
atletas e dirigentes que par-
ticiparam neste Campeonato
e fizeram valer a camisola do
clube”.

Foto DIREITOS RESERVADOS



16  l defesa de espinho l 14/março/2019

FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

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

Resultados
Trofense-Amarante ..................................... 3-0
Abambres-Sp. Espinho ............................... 0-0
Lamego-Penafiel ......................................... 0-0
Cesarense-Padroense ................................. 1-4

Classificação
J V E D F-C P

Amarante 4 3 0 1 10-5 24
Padroense 4 2 1 1 8-4 20
Penafiel 4 2 1 1 4-2 19
Sp. Espinho 4 2 1 1 7-3 15
Lamego 4 1 1 2 2-8 14
Trofense 4 1 1 2 7-8 14
Abambres 4 1 1 2 7-10 13
Cesarense 4 1 0 3 6-11 12

Próxima jornada
Padroense-Amarante
Sp. Espinho-Trofense

(Espinho/sábado/15h)
Penafiel-Abambres
Cesarense-Lamego

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 14 8 3 3 29-16 35
AA Coimbra 14 8 1 5 32-13 33
Sp. Espinho 14 7 3 4 23-14 31
Anadia 14 8 1 5 30-13 30
Lus. Vildemoinhos14 5 4 5 15-21 25
Leixões 14 6 2 6 23-25 24
Sousense 14 4 3 7 20-21 19
NDS Guarda 14 1 1 12 5-54 4
Nota: Final da segunda fase. Os clubes nas três
primeiras posições garantiram a permanência
no Campeonato Nacional na próxima época.
Os quatro últimos classificados descem aos
distritais. Os dois piores quartos classificados
das quatro séries também são despromovidos.

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Rio Ave 12 7 3 2 25-13 35
Sp. Espinho 12 7 1 4 14-14 31
Moreirense 12 8 2 2 26-16 29
Freamunde 12 5 4 3 20-15 23
Paços Ferreira 12 4 4 4 20-13 22
Coimbrões 12 4 4 4 15-10 20
Desp. Aves 12 2 3 7 12-21 12
Régua 12 0 1 11 6-36 2
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Próxima jornada (23 de março)
Sp. Espinho-Moreirense

Rio Ave-Freamunde
Paços Ferreira-Régua

Desp. Aves-Coimbrões

CAMPEONATO DISTRITAL AVEIRO

JUNIORES – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Arrifanense-Cucujães ................................. 2-3
Mosteirô-Canedo ........................................ 4-8
Geração Paramos-Milheiroense ............... 5-0
Oliveirense-Vilamaiorense ........................ 3-0
Fiães-Fermedo ............................................. 6-0
S. Vicente Pereira-Ovarense ...................... 1-1
Macieirense-Valecambrense ..................... 4-1
Tarei-Sanguedo ........................................... 1-4
Folgou o Macieira Cambra

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 21 18 1 2 111-20 55
Fiães 20 17 1 2 81-13 52
Arrifanense 21 16 3 2 78-23 51
Cucujães 20 15 1 4 71-17 46

Geração Paramos 21 14 3 4 60-28 45
Canedo 20 13 1 6 87-40 40
Macieirense 20 12 4 4 72-28 40
S. Vicente Pereira 21 12 4 5 73-41 40
Valecambrense 21 10 1 10 42-44 31
Fermedo 21 7 3 11 36-48 24
Ovarense 20 6 2 12 29-59 20
Milheiroense 21 5 1 15 26-70 16
Sanguedo 21 4 1 16 30-92 13
Vilamaiorense 21 3 2 16 18-70 11
Tarei 20 3 1 16 20-71 10
Macieira Cambra 20 2 2 16 13-101 8
Mosteirô 21 2 1 18 26-108 7

Próxima jornada
Cucujães-Mosteirô

Canedo-Geração Paramos
(Canedo/sábado/15h30)
Milheiroense-Oliveirense

Vilamaiorense-Fiães
Fermedo-S. Vicente Pereira

Ovarense-Macieirense
Valecambrense-Tarei

Sanguedo-Macieira Cambra
Folga o Arrifanense

JUVENIS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Avanca-Alba ................................................ 3-2
Cesarense-Taboeira .................................... 3-4
Beira Mar-Anadia ....................................... 0-0
Cucujães-Oliveirense .................................. 0-3
Mourisquense-Fiães .................................... 2-2
Paivense-ADF Anta .................................... 2-1
U. Lamas-Lourosa ....................................... 0-0
Feirense-Mealhada ..................................... 5-1
Gafanha-Sanjoanense ................................. 0-1

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 23 18 1 4 63-20 55
Oliveirense 23 17 4 2 47-9 55
Sanjoanense 23 16 3 4 52-14 51
Feirense 23 15 4 4 72-15 49
Taboeira 22 15 3 4 60-19 48
Gafanha 23 15 3 5 57-23 48
Alba 23 11 4 8 33-22 37
Avanca 23 12 1 10 40-32 37
Anadia 23 10 6 7 29-28 36
Cesarense 23 8 7 8 34-32 31
Fiães 23 7 10 6 33-37 31
Beira Mar 23 8 6 9 37-24 30
U. Lamas 23 6 4 13 25-31 22
Paivense 22 6 3 13 20-37 21
Cucujães 23 6 2 15 21-44 20
Mourisquense 23 2 3 18 28-52 9
ADF Anta 23 2 0 21 12-101 6
Mealhada 23 0 0 23 7-130 0

Próxima jornada
Taboeira-Alba

Anadia-Cesarense
Oliveirense-Beira Mar

Fiães-Cucujães
ADF Anta-Mourisquense
(Cassufas/domingo/15h)

Lourosa-Paivense
Mealhada-U. Lamas

Sanjoanense-Feirense
Gafanha-Avanca

JUVENIS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 20 17 3 0 64-14 54
S. João Ver 19 12 5 2 45-19 41
Sp. Espinho B 19 13 1 5 55-20 40
Lourosa 18 11 3 4 43-14 36
Sanguedo 19 10 4 5 49-23 34
P. Brandão 20 11 1 8 41-36 34
U. Lamas 19 6 5 8 21-23 23
Esmoriz 19 7 2 10 36-47 23
Argoncilhe 20 5 3 12 24-49 18
Canedo 19 5 2 12 35-54 17
Rio Meão 19 4 3 12 27-44 15
Fermedo 19 4 0 15 26-68 12
Vilamaiorense 20 3 2 15 13-68 11

Próxima jornada
Canedo-Lourosa

P. Brandão-Esmoriz

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

Sanguedo-Fermedo
U. Lamas-Cortegaça

Rio Meão-Vilamaiorense
Folga o Argoncilhe

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Cesarense 23 20 0 3 68-15 60
Oliveirense 23 19 2 2 84-19 59
Sanjoanense 23 14 7 2 55-25 49
Feirense B 23 14 3 6 44-29 45
Lourosa 23 11 6 6 50-26 39
Anadia 23 12 3 8 47-30 39
Beira Mar 23 11 5 7 35-36 38
Fiães 23 10 7 6 37-26 37
Estarreja 23 10 5 8 38-35 35
Gafanha B 23 8 6 9 27-28 30
Sp. Espinho B 23 7 6 10 31-36 27
Mourisquense 23 7 5 11 34-59 26
Avanca 23 7 4 12 40-49 25
Arrifanense 23 6 2 15 38-49 20
Vaguense 23 5 3 15 30-64 18
Luso 23 4 5 14 22-63 17
U. Lamas 23 2 6 15 12-44 12
S. João Ver 23 1 3 19 22-81 6

Próxima jornada
Sp. Espinho B-Arrifanense
(Espinho/domingo/11h)

Luso-Sanjoanense
Avanca-Vaguense
Anadia-S. João Ver

Gafanha B-Mourisquense
Lourosa-Oliveirense

Estarreja-Fiães
Beira Mar-Feirense B
U. Lamas-Cesarense

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Marfoot Silvalde-Vilamaiorense .............. 3-1
Fermedo-ADF Anta .................................... 0-3
Sanguedo-P. Brandão ................................. 0-4
Paivense-Sp. Espinho C ........................... 19-0
Lourosa B-S. Martinho ............................. 10-0
Esmoriz-Rio Meão ...................................... 8-0
Fiães B-Argoncilhe ...................................... 2-1

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 21 19 2 0 105-10 59
ADF Anta 21 18 1 2 123-13 55
Esmoriz 21 18 1 2 108-9 55
Marfoot Silvalde 21 13 2 6 69-28 41
P. Brandão 21 12 3 6 56-24 39
Vilamaiorense 21 12 1 8 47-27 37
Fermedo 21 11 2 8 63-40 35
Lourosa B 21 9 5 7 56-45 32
Fiães B 21 8 0 13 33-51 24
Sanguedo 21 5 0 16 28-95 15
Rio Meão 20 3 4 13 20-69 13
Argoncilhe 21 3 2 16 24-71 11
Sp. Espinho C 21 2 1 18 18-113 7
S. Martinho 20 1 0 19 12-167 3

Próxima jornada
ADF Anta-Vilamaiorense

(Guetim/sábado/9h)
P. Brandão-Fermedo

Sp. Espinho C-Sanguedo
(Espinho/domingo/9h)

S. Martinho-Paivense
Rio Meão-Lourosa B
Argoncilhe-Esmoriz

Fiães B-Marfoot Silvalde
(Fiães/domingo/11h)

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B
Resultados

S. Vicente Pereira-Cesarense ..................... 2-2
ADF Anta B-Arada ..................................... 3-1
Sanjoanense-Arrifanense B ....................... 5-0
P. Brandão B-Arouca .................................. 0-4
Lourosa C-Milheiroense ............................ 1-1
Cucujães-Esc. Rui Dolores ......................... 3-3
Feirense C-Cortegaça ................................. 1-2

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Fermedo-ADF Anta .................................... 2-1
Vilamaiorense-Canedo ............................... 4-9
Cortegaça-Feirense ..................................... 1-4
Salesiano Arouca-P. Brandão .................... 4-2

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 5 4 1 0 20-3 13
Fermedo 5 4 1 0 21-7 13
ADF Anta 5 3 1 1 14-11 10
Canedo 5 2 1 2 25-22 7
Salesiano Arouca 5 1 3 1 13-18 6
Vilamaiorense 5 1 1 3 18-20 4
P. Brandão 5 1 0 4 5-21 3
—Cortegaça 5 0 0 5 11-25 0

Próxima jornada
ADF Anta-P. Brandão

(Cassufas/sábado/10h15)
Canedo-Fermedo

Feirense-Vilamaiorense
Cortegaça-Salesiano Arouca

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

ADF Anta B 5 5 0 0 29-8 15
Paivense 5 5 0 0 21-7 15
S. Martinho 5 2 1 2 12-13 7
Esmoriz 4 2 0 2 11-9 6
S. João Ver 5 2 0 3 8-15 6
Canedo B 4 1 1 2 16-16 4
Vilamaiorense B 5 1 0 4 11-25 3
Sp. Espinho 5 0 0 5 7-22 0

Próxima jornada
Vilamaiorense B-S. João Ver

Sp. Espinho-Canedo B
(Espinho/sábado/11h30)

Paivense-ADF Anta B
(C. Paiva/sábado/14h15)

S. Martinho-Esmoriz

BENJAMINS B – 2.ª FASE
PREMIUM NORTE

Resultados
ADF Anta-Rio Meão ................................... 6-2
Cesarense-Sanjoanense .............................. 2-6
Fermedo-Cortegaça .................................... 1-2
Salesiano Arouca-Feirense ...................... 2-10
Oliveirense-Lourosa ................................... 3-2

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 6 6 0 0 31-6 18
Oliveirense 6 6 0 0 25-10 18
ADF Anta 6 5 0 1 21-8 15
Sanjoanense 6 4 0 2 17-9 12
Cortegaça 6 3 0 3 21-11 9
Lourosa 6 3 0 3 22-14 9
Fermedo 6 2 0 4 15-15 6
Salesiano Arouca 6 1 0 5 15-41 3
Rio Meão 6 0 0 6 7-30 0
Cesarense 6 0 0 6 14-44 0

Próxima jornada
Lourosa-ADF Anta

(Lourosa/sábado/10h15)
Rio Meão-Cesarense

Sanjoanense-Fermedo
Cortegaça-Salesiano Arouca

Feirense-Oliveirense

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Esc. Rui Dolores-Sp. Espinho .................... 5-9
Feirense B-P. Brandão ................................ 3-1
Arrifanense-Lourosa B ............................... 0-2
Folgou o U. Lamas

Classificação
J V E D F-C P

Feirense B 4 4 0 0 25-4 12
Lourosa B 4 3 1 0 13-6 10
Sp. Espinho 5 2 1 2 31-29 7
Arrifanense 5 2 1 2 15-21 7
P. Brandão 4 1 0 3 9-13 3
Esc. Rui Dolores 4 0 2 2 11-22 2
U. Lamas 4 0 1 3 5-14 1

Próxima jornada
Sp. Espinho-U. Lamas

(Espinho/sábado/10h15)

INFANTIS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

Feirense-Cucujães ..................................... 11-2
Geração Paramos-Estarreja ..................... 2-12
Salesiano Arouca-Oliveirense ................... 2-6
Sanjoanense-Fermedo ................................ 5-0
Vilamaiorense-Lourosa .............................. 3-2

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 7 7 0 0 70-8 21
Estarreja 7 6 0 1 47-16 18
Vilamaiorense 7 5 0 2 37-22 15
Sanjoanense 7 4 1 2 34-17 13
Oliveirense 7 4 1 2 28-16 13
Lourosa 7 3 2 2 32-18 11
Cucujães 7 1 1 5 11-38 4
Fermedo 7 1 0 6 7-46 3
Geração Paramos 7 1 0 6 13-67 3
Salesiano Arouca 7 0 1 6 16-47 1

Próxima jornada
Cucujães-Lourosa
Estarreja-Feirense

Oliveirense-Geração Paramos
(Oliv. Azeméis/sábado/10h15)

Fermedo-Salesiano Arouca
Sanjoanense-Vilamaiorense

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Esc. Rui Dolores-Marfoot Silvalde ........... 1-3
Fiães-ADF Anta ........................................... 4-5
Lourosa B-Cortegaça .................................. 1-5
Folgou o Sp. Espinho

Classificação
J V E D F-C P

Fiães 5 4 0 1 28-11 12
ADF Anta 5 4 0 1 21-15 12
Sp. Espinho 5 3 1 1 26-18 10
Marfoot Silvalde 6 3 1 2 16-21 10
Cortegaça 5 2 0 3 13-16 6
Esc. Rui Dolores 5 1 0 4 12-22 3
Lourosa B 5 0 0 5 5-18 0

Próxima jornada
Esc. Rui Dolores-Fiães
ADF Anta-Lourosa B

(Cassufas/sábado/9h)
Cortegaça-Sp. Espinho

(Cortegaça/sábado/10h15)
Folga a Marfoot Silvalde

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

ADF Anta B-S. João Ver ............................. 3-4
Rio Meão-P. Brandão ................................. 1-2
Sanguedo-Argoncilhe ................................ 0-5
Folgou a Esc. Rui Dolores B

Classificação
J V E D F-C P

P. Brandão 5 5 0 0 25-2 15
ADF Anta B 6 4 0 2 34-8 12
S. João Ver 5 4 0 1 17-11 12
Rio Meão 5 2 0 3 13-18 6
Esc. Rui Dolores B 5 2 0 3 18-23 6
Argoncilhe 5 1 0 4 6-32 3
Sanguedo 5 0 0 5 3-22 0

Próxima jornada
S. João Ver-Rio Meão
P. Brandão-Sanguedo

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

BENJAMINS A – 2.ª FASE
PREMIUM NORTE

Resultados
CB Estarreja-Cortegaça .............................. 3-3
Feirense-Sanjoanense ................................. 3-0
Marfoot Silvalde-Fiães ............................... 2-0
Lourosa-Cesarense ..................................... 3-4
Oliveirense-U. Lamas ................................. 8-1

Classificação
J V E D F-C P

CB Estarreja 6 5 1 0 39-7 16
Cortegaça 6 4 2 0 33-10 14
Oliveirense 6 4 1 1 29-14 13
Feirense 6 4 0 2 12-8 12
Marfoot Silvalde 6 4 0 2 11-12 12
Sanjoanense 6 2 1 3 20-21 7
Cesarense 6 2 1 3 16-19 7
Lourosa 6 1 0 5 12-24 3
Fiães 6 1 0 5 7-23 3
U. Lamas 6 0 0 6 4-45 0

Próxima jornada
U. Lamas-CB Estarreja

Cortegaça-Feirense
Sanjoanense-Marfoot Silvalde

(SJ Madeira/sábado/9h)
Fiães-Lourosa

Cesarense-Oliveirense

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 21 19 1 1 106-13 58
Cortegaça 21 18 0 3 101-15 54
Feirense C 21 17 0 4 63-18 51
Esc. Rui Dolores 21 16 2 3 112-27 50
Sanjoanense 21 12 3 6 60-34 39
Arouca 21 11 3 7 49-24 36
Cesarense 21 10 5 6 52-30 35
Lourosa C 21 8 6 7 46-38 30
Milheiroense 21 4 5 12 15-41 17
ADF Anta B 21 5 1 15 29-71 16
S. Vicente Pereira 21 4 4 13 24-97 16
P. Brandão B 21 4 2 15 16-60 14
Arrifanense B 21 2 1 18 8-104 7
Arada 21 0 1 20 9-118 1

Próxima jornada
Arada-Cesarense

Arrifanense B-ADF Anta B
(Arrifana/domingo/11h)

Arouca-Sanjoanense
Milheiroense-P. Brandão B
Esc. Rui Dolores-Lourosa C

Cortegaça-Cucujães
Feirense C-S. Vicente Pereira

INFANTIS – FUTEBOL 9 – ZONA NORTE
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 5 4 1 0 15-1 13
Severfintas 5 3 0 2 9-5 9
Avanca 4 3 0 1 8-4 9
Esc. Rui Dolores 4 2 0 2 17-7 6
Marfoot Silvalde 4 2 0 2 7-6 6
Vaguense 5 2 0 3 8-17 6
Luso 4 1 1 2 3-6 4
Pampilhosa 5 0 0 5 2-23 0

Próxima jornada
Luso-Pampilhosa

Avanca-Salesiano Arouca
Esc. Rui Dolores-Marfoot Silvalde

(Travanca/sábado/14h)
Severfintas-Vaguense

FUTEBOL DE SETE

INFANTIS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Fiães 7 6 1 0 36-9 19
Sp. Espinho 7 5 0 2 35-15 15
S. João Ver 7 5 0 2 18-14 15
Feirense 7 4 1 2 21-8 13
Cortegaça 7 4 0 3 20-20 12
Paivense 7 4 0 3 19-23 12
Sanjoanense 7 3 0 4 18-24 9
Cesarense 7 1 1 5 11-23 4
Fermedo 7 1 0 6 13-31 3
Cucujães 7 0 1 6 8-32 1

Próxima jornada
S. João Ver-Fiães

Sanjoanense-Paivense
Cesarense-Fermedo

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

Feirense-Cortegaça

INFANTIS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

ADF Anta-Feirense ................................... 0-11
Rio Meão-Canedo ....................................... 4-0
P. Brandão-U. Lamas .................................. 2-1
Folgou o Vilamaiorense

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 5 5 0 0 34-5 15
P. Brandão 5 4 0 1 15-10 12
ADF Anta 6 3 1 2 17-25 10
Rio Meão 5 3 0 2 19-14 9
U. Lamas 5 1 1 3 21-16 4
Vilamaiorense 5 1 0 4 10-16 3
Canedo 5 0 0 5 6-36 0

Próxima jornada
Feirense-Rio Meão
Canedo-P. Brandão

U. Lamas-Vilamaiorense
Folga a ADF Anta
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P. Brandão-Esc. Rui Dolores
Lourosa B-Feirense B
Folga o Arrifanense

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Geração Paramos-Argoncilhe ................... 7-1
ADF Anta B-Sanguedo ............................... 4-0
Fiães-U. Lamas ............................................ 4-4
Folgou o S. João Ver

Classificação
J V E D F-C P

S. João Ver 4 4 0 0 19-6 12
Geração Paramos 4 3 0 1 17-9 9
Fiães 5 2 1 2 19-13 7
ADF Anta B 4 2 0 2 11-11 6
U. Lamas 4 1 1 2 9-16 4
Sanguedo 4 1 0 3 7-15 3
Argoncilhe 5 1 0 4 12-24 3

Próxima jornada
Argoncilhe-S. João Ver

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

U. Lamas-ADF Anta B
(SM Lamas/sábado/10h15)

Folga o Fiães

TRAQUINAS A – 2.ª FASE
PREMIUM NORTE

Resultados
ADF Anta-Oliveirense ............................... 3-1
P. Brandão-Fiães .......................................... 0-5
Sanjoanense-Rio Meão ............................... 2-4
Mosteirô-Arrifanense ................................. 1-4
Loureiro-Feirense ........................................ 2-0

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 6 6 0 0 37-8 18
Loureiro 6 4 1 1 24-11 13
Feirense 6 4 0 2 22-6 12
ADF Anta 6 4 0 2 20-7 12
Arrifanense 6 3 2 1 15-7 11
Sanjoanense 6 3 0 3 16-16 9
Fiães 6 1 1 4 11-16 4
Oliveirense 6 1 1 4 9-24 4
P. Brandão 6 1 1 4 5-27 4
Mosteirô 6 0 0 6 2-39 0

Próxima jornada
Feirense-ADF Anta

(SM Feira/sábado/15h30))
Oliveirense-P. Brandão

Fiães-Sanjoanense
Rio Meão-Mosteirô

Arrifanense-Loureiro

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Fiães-Rio Meão ............................................ 2-4
Sp. Espinho-Vilamaiorense ....................... 3-2
Lourosa-Marfoot Silvalde .......................... 5-1
Folgou o Salesiano Arouca

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 3 3 0 0 19-7 9
Salesiano Arouca 3 3 0 0 11-1 9
Sp. Espinho 3 2 0 1 7-6 6
Vilamaiorense 4 2 0 2 10-10 6
Lourosa 4 2 0 2 12-13 6
Fiães 4 0 0 4 5-15 0
Marfoot Silvalde 3 0 0 3 5-17 0

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-Fiães
(Seara/sábado/11h30)
Rio Meão-Sp. Espinho

(Rio Meão/sábado/10h15)
Vilamaiorense-Salesiano Arouca

Folga o Lourosa

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD C
Resultados

Feirense-ADF Anta B .................................. 7-0
Sanjoanense B-Lourosa B ........................... 1-6
Ovarense-Esc. Rui Dolores ........................ 0-8
Folgou o Cucujães

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 4 3 1 0 19-5 10
Esc. Rui Dolores 3 3 0 0 22-3 9
Cucujães 3 2 1 0 18-5 7
Lourosa B 4 2 0 2 11-10 6
ADF Anta B 2 0 0 2 2-17 0
Ovarense 3 0 0 3 2-18 0
Sanjoanense B 3 0 0 3 1-17 0

Próxima jornada
Esc. Rui Dolores-Feirense

ADF Anta B-Sanjoanense B
(Cassufas/sábado/11h30)

Lourosa B-Cucujães
Folga a Ovarense

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE A
Resultados

Tarei-Feirense ............................................ 0-10
P. Brandão-Rio Meão ................................. 2-7
Cortegaça-ADF Anta .................................... a)
Folgou a Esc. Rui Dolores
a) Adiado para 25 de abril

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 4 3 1 0 29-7 10
Esc. Rui Dolores 3 3 0 0 24-6 9
Feirense 3 3 0 0 21-5 9
P. Brandão 3 1 0 2 12-13 3
Cortegaça 3 0 1 2 9-21 1
ADF Anta 2 0 0 2 1-9 0
Tarei 4 0 0 4 5-40 0

Próxima jornada
ADF Anta-Tarei

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

Rio Meão-Esc. Rui Dolores
Folga o Cortegaça

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE B
Resultados

Sanjoanense-Lourosa .................................. 2-3
Vilamaiorense-Fermedo ............................ 4-1
Arrifanense-ADF Anta B ........................... 3-2
Folgou o Mosteirô

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 3 3 0 0 17-4 9
Vilamaiorense 3 3 0 0 12-5 9
Arrifanense 4 3 0 1 13-9 9
Sanjoanense 4 2 0 2 23-12 6
ADF Anta B 3 0 1 2 6-15 1
Fermedo 4 0 1 3 6-18 1
Mosteirô 3 0 0 3 8-22 0

Próxima jornada
ADF Anta B-Sanjoanense
(Cassufas/sábado/11h30)

Lourosa-Vilamaiorense
Fermedo-Mosteirô

Folga o Arrifanense

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE C
Resultados

S. João Ver-Vilamaiorense ......................... 1-6
Feirense-Sanjoanense ................................. 4-1
Lobão-Salesiano Arouca ............................ 8-3
Folgou o Sp. Espinho

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 3 3 0 0 16-3 9
Lobão 4 3 0 1 19-7 9
Vilamaiorense 3 2 1 0 10-4 7
Salesiano Arouca 3 1 1 1 9-12 4
Sp. Espinho 3 1 0 2 11-7 3
Sanjoanense 4 1 0 3 11-17 3
S. João Ver 4 0 0 4 4-30 0

Próxima jornada
Salesiano Arouca-S. João Ver

Vilamaiorense-Feirense
Sanjoanense-Sp. Espinho
(SJ Madeira/sábado/14h)

Folga o Lobão

TRAQUINAS B – FUTEBOL 5
2.ª FASE – SÉRIE A

Resultados
Feirense-Argoncilhe ................................... 2-6
Marfoot Silvalde-Lourosa ........................ 10-4
Folgou o Fiães

Classificação
J V E D F-C P

Marfoot Silvalde 3 2 0 1 20-15 6
Argoncilhe 3 2 0 1 14-10 6
Lourosa 2 1 0 1 10-12 3
Fiães 2 1 0 1 11-13 3
Feirense 2 0 0 2 7-12 0

Próxima jornada
Argoncilhe-Fiães
Lourosa-Feirense

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

Jorge Crespo recebe
Medalha de Ouro da ANCNP

O chefe da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Espinho, Jorge
Crespo, foi homenageado pela Associação de Natação do Centro e Norte de
Portugal (ANCNP), com a Medalha de Ouro, no âmbito das suas funções
como Diretor Técnico Regional daquela instituição. A condecoração foi
imposta pelo próprio presidente da ANCNP, Manuel Pereira no decorrer
dos Campeonatos Inter Distritais de Natação que se realizaram na Piscina
Municipal da Mealhada.

Saliente-se que esta medalha foi proposta pela Direção da ANCNP e foi
aprovada em Assembleia Geral, por unanimidade dos clubes filiados.

Jorge Crespo é o Diretor Técnico Regional da ANCNP, ininterruptamente,
há mais de 26 anos e, portanto, o mais antigo de Portugal; na ANCNP
desempenha a política desportiva da Federação Portuguesa de Natação
(FPN); faz parte do quadro de formadores da FPN; é coordenador de vários
cursos técnicos ao longo destes anos.

Jorge Crespo é licenciado em Educação Física e Mestre em Ciências do
Desporto e atualmente desempenha as funções de chefe da Divisão do
Desporto na Câmara Municipal de Espinho, cargo que ocupa por concurso
público.

Brilharete da natação tigre na Mealhada
Os nadadores infantis do

Sporting Clube de Espinho
Rodrigo Rodrigues, Rodrigo
Rocha e Celso Pinho, que com
os restantes nadadores da
equipa mostraram a verda-
deira ‘Raça Vareira’ no Cam-
peonato Interdistrital de In-
verno que decorreu na Pisci-
na Municipal da Mealhada.

Rodrigo Rodrigues (in-
fantil B), foi implacável ao
sagrar-se cinco vezes cam-
peão regional nos 100m Li-
vres, 100m Costas, 200m Cos-
tas, 100m Mariposa e 200m
Estilos. Este nadador bateu
quatro recordes do clube des-
tronado o antigo e mítico na-
dador Pedro Costa nos 100m
Livres recorde que durava há
14 anos e do antigo nadador
Luís Soares nos 200m Costas
que durava há 8 anos. Nas

restantes provas os recordes
já lhe pertenciam.

Rodrigo Rocha (infantil A)
foi campeão regional nos
100m e 200m Bruços, alcan-
çando ainda o 7º lugar nos
200m Estilos e o 12º lugar nos
100m Livres. Celso Pinho (in-
fantil A) foi o rei do 3º lugar
do pódio nas provas 200m e
400m Livres, 200m Mariposa
e 200m Estilos. Nos 100m
Mariposa ficou em 4.º lugar.

Os restantes nadadores
masculinos que também tive-
ram prestação muito positiva
foram, Pedro Rodrigues (in-
fantil B), obteve o 4.º lugar
nos 200m Bruços, 8.º lugar
nos 100m Bruços e o 17.º lu-
gar nos 100m Livres. Afonso
Rafael (infantil B), 6.º lugar
nos 100m Mariposa, 9.º lugar
nos 200m Livres e 15.º lugar

nos 100m Livres. Ruben Oli-
veira (infantil A), ficou em 7.º
lugar nos 100m Costas, 8.º
lugar nos 200m Costas e 200m
Livres e o 11.º lugar nos 100m
Livres.

Nos femininos também
foram alcançados resultados
acima das perspetivas para
estas provas. Francisca Silva
(infantil A), alcançou o 5.º lu-
gar nos 100m Livres, 6.º lugar
nos 100m Mariposa e 8.º lu-
gar nos 200m Livres. Marta
Oliveira (infantil A), ficou em
6.º lugar nas provas de 100m
Costas e 200m Bruços, 9.º lu-
gar nos 100m Bruços, 10.º lu-
gar nos 200m Costas e 15.º
lugar nos 100m Livres. Ma-
falda Cardoso (infantil B), 6.º
lugar nos 200m Bruços, 7.º
lugar nos 100m Bruços, 8.º
lugar nos 100m Costas e 20.º

lugar nos 100m Livres. Clara
Rodrigues (infantil B), 17.º lu-
gar nos 100m Bruços e 32.º
lugar nos 100m Livres.

No final da competição
foram obtidos 11 pódios (sete
ouro e quatro bronze) e bati-
dos 34 recordes pessoais em
36 possíveis, dos quais qua-
tro recordes do clube: Rodrigo
Rodrigues (infantil B): 100m
Livres, 100m e 200m Costas e
100m Mariposa.

Após esta competição, o
Sporting Clube de Espinho
apurou seis nadadores (Cel-
so Pinho, Rodrigo Rocha,
Rodrigo Rodrigues, Francisca
Silva, Mafalda Cardoso e
Marta Oliveira), em várias
provas, para o Campeonato
Zonal de Infantis (a segunda
prova mais importante a ní-
vel nacional para infantis) a
realizar nos próximos dias 29
a 31 nas Piscinas Municipais
de Cantanhede.
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Guilherme Ferreira de Melo
Missa de Aniversário Natalício

A VIDA SORRIA - DIA DO PAI.
ERA O TEU ANIVERSÁRIO.
MÃOS DE OLEIRO MOLDANDO,
ABRINDO CAMINHOS
PARA A NOSSA SEGURANÇA.
QUE ESTEJAS EM PAZ.

Será rezada missa pela sua alma,
dia 19, terça-feira, pelas 19 horas, na
Igreja Matriz de Espinho.

A família  vêm, por este meio,
comunicar às pessoas de suas
relações e amizade que será ce-
lebrada missa por alma do seu
ente querido, dia 21, quinta-fei-
ra, pelas 8 horas, na Igreja Pa-
roquial de Silvalde.

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

Silvalde, 14 de março de 2019

Valdemar Mendes de Pinho Cruz
Missa do 7.º Aniversário do falecimento

SILVALDE

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

Fernanda Mendes
Alves Novo “Carvalho”

Missa do 6.º Mês
Seu marido Napoleão Alves Novo, filhos, netos,

bisneto e restante família vêm, por este meio, partici-
par que será celebrada missa por alma do seu ente
querido, dia 17, domingo, pelas 11 horas, na Igreja
Paroquial de Anta. Desde já agradecem a todos
quantos participem nesta Eucaristia.

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

Agradecimento

Sua esposa, filhos, nora, ne-
tos e restante família vêm agra-
decer às pessoas que se digna-
ram 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.

Guetim, 14 de março de
2019

ANTA/GUETIM

José Joaquim Moreira de Castro

Maria Palmira Jesus Vieira
Missa do 24.º Aniversário

do seu falecimento
Recordando-a com muita saudade, seus

pais, filha, irmão e restante família, man-
dam celebrar missa, dia 19, terça-feira, pe-
las 19 horas, na Igreja Paroquial de Anta.

Augusto Simões Ferreira
Missa do 20.º Aniversário

Saudade lembrada e sentida para o resto da vida
Suas filhas, genros, netos e bisnetos vêm, por este

meio, participar que será celebrada missa por alma do
saudoso extinto, dia 19, terça-feira, pelas 18,30 horas,
na Capela N.ª Sr.ª do Mar (Bairro Piscatório). Agrade-
cem desde já a quem comparecer.

(Augusto Risca)

 Sua esposa, filhas, genros, netos e
demais família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente vêm ,por este meio,
agradecer reconhecidamente a todas as
pessoas que participaram no funeral do
seu ente querido, bem como àqueles que
de qualquer outra forma lhes manifesta-
ram o seu pesar. Participam que será
celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio
da sua alma, sábado, dia 16, pelas 16,30
horas, na Igreja Paroquial de Silvalde.
Antecipadamente renovam os agradeci-
mentos a todos quantos se dignem assis-
tir a esta Eucaristia.

Silvalde, 14 de março de 2019

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

Manuel Pinto Duarte
Agradecimento e Missa do 7.º Dia

(Adega Loureiro)

«Defesa de Espinho» - 4536 – 2019-03-14

Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro

Anúncio
Juízo de Competência Genérica de Espinho – Juiz 1

Processo: 33/19.3T8ESP
Interdição/Inabilitação
N/ Referência: 105407356
Data: 25-01-2019
Requerente: Ministério Público
Requerido: Carlos Alberto de Brito Faustino

A Juiz de Direito,
Dra. Deolinda Costa

A Oficial de Justiça,
Maria Julieta Mendes Almeida

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de
Interdição/Inabilitação em que é requerido Carlos Alberto de
Brito Faustino, solteiro,  filho de Celestino das Neves de Pinho
Faustino e de Luciana Moreira de Brito, nascido em 21-07-1961,
natural de Espinho, BI - 6273306, com domicílio: Rua 19, n.º
1491 - 3.º D, Espinho, 4500-252 Espinho, para efeito de ser
decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

ALUGA-SE/ARRENDA-SE
QUARTOS, c/ casa de banho
privativa, c/ cozinha, peque-
no-almoço, tratamento de rou-
pa, garagem e TV Cabo mais
Sport TV. Tlf. 227340002 ou
227348972.
APARTAMENTOS T0, T1, T2
e T3. Totalmente equipados,
com TV Cabo mais Sport TV,
telefone, garagens, limpezas.
Rua 62, n.º 156. Tlf. 227310851/
2 - Fax 227310853.
ALUGA-SE T3 de luxo mobila-
do, c/ vistas para o mar – cen-
tro de Espinho – c/ lugar de
garagem. Tlm. 915205353 - Tlf.
227443251.

OS NOSSOS
CLASSIFICADOS

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

Agradecimento

ANTA - ESPINHO (Travessa Nova da Portela)

D. Maria da Conceição Fernandes de Barros
Seu marido, filhos e demais família

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

A família
Anta, 14 de março de 2019

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia

ANTA (Rua do Carvalhal)

D. Gracinda Gomes Teixeira
Seus filhos,noras, genros, netos, bis-

netos e demais família vêm, por este
meio, agradecer a todas as pessoas de
suas relações e amizade que tomaram
parte no funeral da sua ente querida ou
que de outro modo se associaram à sua
dor. Comunicam que a missa de 7.º dia
será celebrada sábado, dia 16 de março,
pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de
Anta. Desde já agradecem a todos
quantos participarem nesta Eucaristia.

A família
Anta, 14 de março de 2019

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

Agradecimento
e Missa de 7.º Dia

SILVALDE - ANTA (Rua do Quelhas)

Fernando dos Santos Leal

Seus irmãos, sobrinhos e demais fa-
mília vêm, por este meio, agradecer a
todas as pessoas de suas relações e ami-
zade 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, sexta-
feira, dia 15 de março, pelas 19 horas, na
Igreja Paroquial de Anta. Desde já agra-
decem a todos quantos participarem nes-
ta Eucaristia.

A família
Anta, 14 de março de 2019

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

Agradecimento
e Missa de 7.º Dia

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

Espinho, 14 de março de 2019

Maria Odete Correia Coelho
Sérgio Pinto Coelho

Fernanda Elisabete Correia Coelho

ESPINHO

Maria Amélia Pinto Correia
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PEDIDOS DE EMPREGO
EFETUO TRADUÇÕES – Tradutor licenciado e certificado efetua
traduções de inglês, francês e alemão para português e vice-versa
de todo o tipo de documentação podendo esta ser autenticada
notarialmente. Contate para o tlm. 968058321.

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

OS NOSSOS GRATUITOS

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

Especialidade em Peixe de Mar

Fotógrafo
VÍTOR LANCHA

RECORDE
SEU PASSADO

Gravo seus filmes p/ DVD
————

Gravo discos vinil p/ CD
————

Gravo cassetes música p/ CD
Contatos:

918 735 306
962 788 407

DVD para sempre
As cassetes de vídeo estragam-se

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

Carlos Salvador
Rua 19, n.º 198 - 2.º andar • 4500 ESPINHO • Tlm. 918 648 672

Reportagens,
Fotografia e Vídeo

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

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

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

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

Paramos

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

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

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

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

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

1960
58

ANOS 2018

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

DECAPAGEM E METALIZAÇÃO
EM SERZEDO – V. N. GAIA

admite

FUNCIONÁRIO (m/f)
Tlf. 227 538 535 •  Tlm. 918 105 449

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)

- 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

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

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

CUIDE DA SUA HIGIENE ORAL!
PERGUNTE-NOS COMO.
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...com legenda!
Foto BRUNO SERRA

Gravações do programa “Começar do Zero” da TVI nas ruas de Espinho

A 13.ª edição do festival Mar-Marionetas
inclui “Fragmentos” às 16 horas de domingo,
no Multimeios, para maiores de 3 anos, com a
companhia Toni Zafra (Espanha).

“Fragmentos” mostra o lado mais popu-
lar do Teatro de marionetas de fios que podia
ser visto nas ruas, praças e mercados de toda
a Itália, Europa Central e especialmente na
Grã-Bretanha, entre o final do século XVIII e
a primeira metade do século XX.

Toni Zafra foi um dos marionetistas que
recuperou essa tradição e é atualmente um
dos grandes mestres de manipulação de
marionetas de fios.

“Fragmentos”, um espetáculo (com dura-
ção de 50 minutos) para toda a família, é uma
genuína exposição de excentricidades da Mãe
Natureza, onde seres humanos, animais e
objetos se revelam na expressão e na poética
do movimento.

Criação e manipulação – Toni Zafra; guar-
da-roupa – Antoni Miró; figurinos – Nadia
Imperio, Eugenia Ortiz e Toni Zafra; direção
– Toni Zafra.

Entretanto, o Multimeios acolhe o work-
shop “Anima” no domingo, das 10h30 às
13h30, com o formador Jordi Bertran.

“Fragmentos” de Toni Zafra
Workshop de marionetas “Anima” com

Jordi Bertran também no Multimeios
“A Galinha Azul” é o

espetáculo para maiores de 3
anos, com a companhia Tan-
xarina (Espanha), marcado
para o Fórum de Arte e Cul-
tura de Espinho (FACE), as
16 horas de sábado, no âmbi-
to do festival Mar-Mario-
netas. “Lourenzo tem uma ga-
linha azul com cinco penas
vermelhas na asa direita. Uma
galinha muito bonita e rara
que põe ovos às cores! Para
além disso não diz cacaracá

como as outras galinhas mas
cocorocó. E isto tem preocu-
pado as autoridades…”

“A Galinha Azul” é um
divertido espetáculo que fala
da diversidade e da solidari-
edade, destinado a um públi-
co familiar e em que se utili-
zam diversas técnicas de ma-
nipulação de marionetas, tra-
balho de ator, música e can-
ções.

Prémio María Casares
2018 para Melhor Espetáculo

Infantil e Premio FETEN 2018
para Melhor Espetáculo de
Marionetas

Elenco – Miguel Borines
Férnandez, Andrés Giráldez
Río e Eduardo R. Cunha
“Tatán”, cenografia e criação
de marionetas      – P . Pastor/
Tanxarina, música – Francis-
co Martinez Barreiro, figuri-
nos – Carlos Alonso, texto
original – Carlos Casares,
adaptação e direção – Cán-
dido Pazó.

“Poemas visuais”

O Auditório da Academia
de Música de Espinho será
palco no sábado, às 21h30, do
espetáculo “Poemas Visuais”
da Companhia Jordi Bertran,
integrado no programa da
13.ª edição do festival Mar-
Marionetas.

A peça de teatro de ma-
rionetas, com Jordi Bertran
(autor e diretor), Ines Alarcón,
Eduardo Telletxea e Òscar
Munõz (marionetistas), Do-
lors Fernandez (figurinos), é
para maiores de 8 anos e tem
a duração de 70 minutos. A
construção das marionetas +e

da autoria de Toni Zafra, Santi
Arnal, Karin Schäfer, Zilda
Torres, Miquel Gallardo e
Jordi Bertran.

O diretor artístico Jordi
Bertran é conhecido interna-
cionalmente como um dos
grandes mestres de manipu-
lação de marionetas e objetos.
A sua prestigiada companhia
vem sendo premiada nos qua-
tro cantos do mundo. Poemas
Visuais, uma das suas cria-
ções mais icónicas, é um
espetáculo encantador, que
enche cada canto do palco de
um virtuosismo invulgar,

onde os gestos se tornam poe-
sia e a poesia emoções.

“Poemas Visuais” come-
ça com um músico ator, que
nos delicia com a sua música
enquanto as letras manipula-
das por varas sobre uma
mesa, ganham vida e se vão
transformando ao longo do
espetáculo: o E transforma-se
num cão que brinca com uma
criança que é o I. O Y e o U
dançam e um simples T é um
incrível trapezista… O espec-
táculo é inspirado na magia
dos poemas do poeta catalão
Joan Brossa.

Teatro de marionetas com Jordi Bertran
no Auditório de Espinho – Academia
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“A Galinha Azul” no FACE
Com a companhia de marionetas Tanxarina
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