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À 1 hora da madrugada
de domingo os relógios se-
rão adiantados 60 minutos.
Por outras palavras, menos
uma hora de sono... A hora
voltará a mudar apenas em
27 de outubro.

MUDANÇA DA HORA

Acidentes graves
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Espinho regista
dezena e meia

de casos
de violência

doméstica desde
o início do ano

Câmara
ameaça retirar

dez camas
do Hospital

de Espinho se
se mantiverem

sem uso



2  l defesa de espinho l 28/março/2019

Com um investimento de
cerca de 150 mil euros do Or-
çamento Municipal, está em
conclusão a segunda fase da
obra de requalificação da Es-
tação Arqueológica do Cas-
tro de Ovil. Uma obra (pro-
messa) que, segundo anun-
ciou o presidente da Câmara
Municipal de Espinho, Pinto
Moreira, terá continuidade
com a terceira fase em 2020,
contemplando a recuperação
de um edifício em ruínas que
fazia parte da antiga fábrica
de papel do Castêlo e trans-
formá-lo em Centro Inter-
pretativo, que irá acolher todo
o espólio, que resultou de lon-
gos anos de escavações.

Numa visita guiada pelos
técnicos municipais, nomea-
damente o arqueólogo Jorge

Salvador, responsável pela
Estação Arqueológica, pelo
chefe da Divisão de Cultura e
Museologia, Armando Bou-
çon e pelo chefe da Divisão de
Obras Municipais, Álvaro
Duarte, o presidente da Câ-
mara Municipal de Espinho,
Pinto Moreira, o vice-presi-
dente do Município, Vicente
Pinto e o presidente da Junta
de Freguesia de Paramos,
Manuel Dias, tiveram a opor-
tunidade de ver, ‘in loco’ o
desenvolvimento dos traba-
lhos de consolidação das es-
truturas, colocação de sina-
lética nos percursos e cons-
trução de estruturas de apoio,
designadamente instalações
sanitárias e arrecadação de
materiais, cuja conclusão tem
data anunciada para 18 de

abril próximo, Dia Internaci-
onal dos Monumentos e Síti-
os.

Segundo o arqueólogo
Jorge Salvador, a Estação Ar-
queológica do Castro de Ovil
“será integrada num projeto
de investigação de uma rede
de castros que irão ser inter-
vencionados do ponto de vis-
ta arqueológico” o que, ao fim
de vários anos abre a possibi-
lidade de se “voltar a escavar
a estação arqueológica”.

Jorge Salvador adiantou,
também, que “estão 25 estru-
turas escavadas”, prevendo-
se que no âmbito deste proje-
to “possamos ter entre 50 a 80
estruturas habitacionais ar-
queológicas da Idade do Fer-
ro” e numa área de “30 a 40
metros quadrados poderão
ser encontrados cerca de 15
mil fragmentos de cerâmica
que terão de ser consolidados
e inventariados, desenhados
e eventualmente restaura-
dos”.

Segunda fase
da requalificação

da Estação
Arqueológica

do Castro de Ovil
inaugurada
a 18 de abril

Presidente da Câmara
anuncia início de

terceira fase para 2020

Manuel Proença

Fotos MANUEL PROENÇA
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A Câmara Mun icipal de Espinho  ame-
aça retirar do hospital local dez camas por
si instaladas nessa unidade em julho de
2018, mas que a autarquia diz que se man-
têm paradas enquanto aguardam aval do
Governo para uso pelos utentes.

Em causa está um investimento de
18.450 euros que o Município assumiu de-
pois de a Administração Regional de Saú-
de do Norte (ARSN) e o Centro Hospitalar
de Gaia e Espinho lhe terem solicitado, em
finais de 2017, a disponibilização de dez
camas articuladas para agilização da aber-
tura de uma unidade de convalescença.

“A Câmara disse logo que sim, com-
prou as camas, mandou-as entregar no
hospital e agora elas agora estão lá paradas
desde julho de 2018 porque o Governo ain-
da não arranjou maneira de abrir a unida-
de de convalescença e, enquanto isso, as
camas também não podem ser utilizadas
para mais nada”, declara o presidente da
autarquia, Pinto Moreira.

Após vários contactos que diz ter feito
com tutela, ARSN e o Centro Hospitalar de
Gaia e Espinho sem que, afirma, nenhuma
solução para o problema fosse apresenta-
da, o autarca avisa agora: “Ou nos dão uma
resposta de imediato ou vamos lá buscar as
camas. Não nos faltam entidades que pre-
cisem delas e que, passando dificuldades,
muito mais rapidamente se teriam organi-
zado para lhes dar uso.”

Já em dezembro de 2018 a ARSN reco-
nhecia atraso na abertura da referida uni-
dade de convalescença, comunicando à
autarquia: “Este assunto ainda não está
resolvido apesar do Despacho Conjunto
N.º 11482-A/2017 de 29 de dezembro, que
autoriza a abertura da unidade e prevê as
respetivas verbas para 2017, 2018 e 2019,
pois aguardamos autorização para admis-
são dos profissionais necessários.”

A ARSN afirmava então que “o hospi-
tal, o Serviço Nacional de Saúde e a comu-
nidade precisam muito dessa unidade a
funcionar” e disponibilizava-se para a
ativar assim que tivesse a referida autori-
zação, mas esse foi o último contacto com a
Câmara Municipal e, mais de três meses
depois, a situação mantém-se inalterada.

Contactada pela agência noticiosa Lusa, a
ARSN remeteu eventuais esclarecimentos para
a administração do Centro Hospitalar de Gaia

e Espinho, que explicou, em resposta relativa
à Unidade de Convalescença, que “aguarda
autorização do Ministério das Finanças para
a contratação dos recursos humanos” que
permitirão pôr em funcionamento essa
valência - que, “a nível de estrutura e equipa-
mentos, está pronta.”

Pinto Moreira realça que as dez camas não
são o único problema que o Ministério da
Saúde tem para resolver no Centro Hospitalar
de Gaia e Espinho: no Hospital de Gaia funci-
ona desde fevereiro de 2018 uma Unidade de
Hospitalização Domiciliária (UHD) que tam-
bém serve doentes residindo em Espinho,
mas essa valência “ainda não tem afetada ao
seu serviço uma viatura específica.”

O autarca dá detalhes: “A equipa que vai
ver os doentes a casa depois das cirurgias está
dependente do carro que estiver disponível
no hospital e chega a cancelar muitas visitas
por falta de viatura. Ainda há pouco tempo
chegou a dar-se o absurdo de a equipa sair
com um carro tão velho que avariou três vezes
no mesmo dia e foi preciso chamar o rebo-
que.”

Pinto Moreira considera que a postura do
Governo a este nível “é vergonhosa” porque,
estando a autarquia recetiva a disponibilizar
uma viatura ao hospital à semelhança do que
já fez com o programa “Escola Segura” da
PSP, “nem isso pode fazer porque as cedências
a título gracioso estão sujeitas a requisitos
legais e também dependem de autorização
superior.”

Quanto à Unidade de Hospitalização
Domiciliária, o Centro Hospitalar de Gaia e
Espinho rejeita que haja falta de veículos afetos
exclusivamente a essa estrutura, afirmando
que ela “conta com duas viaturas.” Acrescen-
ta que o Centro Hospitalar “aguarda autori-
zação para a aquisição de duas outras viatu-
ras há cerca de ano e meio” para “substituição
das atuais, que se aproximam do fim de vida
útil.”

Quando à impossibilidade de essa equipa
clínica visitar doentes internados em casa por
falta de meios de locomoção, como alega a
Câmara de Espinho, o Centro Hospitalar de
Gaia e Espinho declara: “A Unidade de
Hospitalização Domiciliária realiza deslo-
cações diárias de acompanhamento e trata-
mento dos doentes internados nesse regime e
nunca houve cancelamento de qualquer
deslocação.”

Câmara ameaça
retirar dez camas do
Hospital de Espinho

Se se mantiverem sem uso

Em  Espinho, registaram-se desde 2016,
416 casos de violência doméstica. Só no ano
passado, foram assinalados 128 casos e, desde
o início deste ano, já vai em 15. Foram dados
lançados durante o simpósio “Reflexão sobre
a mulher e a família” que decorreu no Centro
Pastoral de Espinho, organizado pela Unida-
de de Cuidados de Saúde Personalizados
(UCSP) de Espinho e que contou com a parti-
cipação da juíza do Departamento de Investi-
gação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da
Feira, Ana Cláudia Nogueira, da professora
Manuela Antunes Silva, do chefe coordena-
dor da Polícia de Segurança Pública de Espi-
nho, João Duarte, da médica coordenadora da
UCSP Espinho, Isabel Saraiva, da enfermeira
Ana Marília (UCSP Espinho) e do pároco de
Espinho, padre Artur Pinto.

Neste simpósio foi dado a conhecer o que
fazem as Equipas de Proximidade e Apoio à
Vítima (EPAV), nomeadamente o diagnósti-
co da situação, o atendimento à vítima e o

aconselhamento sobre os métodos de auto-
proteção e a colaboração da comunidade.
Equipas que após procederem à identifica-
ção e ao levantamento dos problemas, cola-
boram com os tribunais e com os serviços de
apoio social, com a respetiva denúncia ao
tribunal.

Neste evento foram divulgados alguns
conselhos relativamente a quem pedir ajuda,
no caso de violência doméstica, através das
instâncias informais – família, amigos e orga-
nizações de apoio à vítima de violência do-
méstica, nomeadamente à Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima (APAV), Gabinetes
de Apoio à Vítima (GAV) e Comissão para a
Igualdade de Género (CIG); e às instâncias
formais – polícias, GNR - Núcleo de Investiga-
ção e Apoio a Vítimas Específicas – NIAVE,
tribunais, Ministério Público e Departamento
de Investigação e Ação Penal (DIAP).

Manuel Proença

Inaugurada a 23 de março de 2018, a Uni-
dade de Hospitalização Domiciliária do Cen-
tro Hospitalar de Gaia/Espinho permite aos
doentes internados neste regime uma atenção
redobrada, no conforto do ambiente familiar
e em colaboração estreita com os Cuidados
Primários de Saúde.

Mais de 40 mil quilómetros percorridos e
mais de 200 doentes assistidos, este é o balan-
ço do primeiro ano de atividade da hospi-
talização domiciliária no Centro Hospitalar
de Gaia/Espinho. As vantagens do interna-
mento em casa, num ambiente mais favorável
ao doente e valorizando o papel da família e
do cuidador podem ser avaliadas através do
grau de satisfação dos doentes até agora inter-
nados: 80% qualifica o serviço como “Muito
Bom” e 15% como “Bom”.

Sujeitos a uma triagem que envolve crité-
rios clínicos, sociais e geográficos (a distância
máxima não pode ultrapassar um tempo de
deslocação superior a 30 minutos, por exem-
plo), os doentes são assistidos por uma equipa
que reúne profissionais de várias áreas: além
dos médicos e enfermeiros, a equipa conta
com nutricionista, assistente social, farma-
cêutica, assistentes técnicos e assistentes

operacionais.
As deslocações da equipa da Unidade de

Hospitalização Domiciliária são feitas diaria-
mente, tal como num internamento normal; o
contacto com a família e a disponibilidade
para prestar cuidados sempre que necessário
trazem vários benefícios, quer ao doente, quer
aos cuidadores, que também expressam uma
satisfação elevada: 96,7% dos cuidadores ca-
racteriza o serviço prestado como ‘Muito Bom’
(85,5%) e “Bom” (11,2%).

No entanto, a Unidade de Hospitalização
Domiciliária vai além dos indicadores
quantificáveis. Sendo o resultado da colabo-
ração e parceria com a Rede de Cuidados de
Saúde Primários e com as autarquias de Gaia
e Espinho, o sucesso deste projeto é também
verificado na prevenção da doença e da sua
reincidência, assim como na prevenção das
infeções hospitalares, promovendo uma
integração de cuidados de diferentes níveis e
simultaneamente permite uma maior dis-
ponibilização de vagas de internamento a
doentes que não se enquadram nos critérios
de admissão para hospitalização domiciliária
- foram libertados 1645 dias de internamento
convencional este primeiro ano de atividade.

Primeiro ano de Serviço da Unidade
de Hospitalização Domiciliária

Centro Hospitalar de Gaia/Espinho

Número de deslocações – total de 287; só enfermeiro – 1705;
enfermeiro + médico – 1240; enfermeiro + médico + assistente social – 44;

número de doentes internados – 208; número de dias de internamento
poupados em internamento convencional – 1645;

duração média de internamento – 7,9 dias;
quilómetros percorridos – 40.816 (média diária – 112 km)

Foto DIREITOS RESERVADOSEspinho regista dezena e meia
de casos de violência doméstica

desde o início do ano
Revelação em simpósio da Unidade

de Cuidados de Saúde Personalizados
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“SÓ SE EMPRESTA
UM CABRITO
A QUEM TEM
UM BOI”

Com origem no Banco de Portugal:
“Os bancos aceleraram na concessão de

crédito no ano passado. Concederam cerca
de 45 milhões de euros por dia. Os novos
empréstimos a famílias totalizaram 16,3
mil milhões de euros em 2018, mais 1,85
mil milhões que em 2017. Foi o ano com
mais crédito desde 2010, antes do resgate
do FMI, BCE e CE.

Em 2018, os volumes de novas opera-
ções de empréstimos para habitação, con-
sumo e outros fins totalizaram 9,8 mil mi-
lhões: só as de crédito ao consumo (carro,
equipamentos, cartão de crédito) perfize-
ram 4,7 mil milhões de euros, mais 10,3%
do que em 2017. A este valor é ainda preci-
so somar os empréstimos para outros fins
(saúde, educação ou sem finalidade), que
atingiram 1,823 mil milhões de euros.

Para a compra de casa, a banca conce-
deu 27 milhões por dia e deu quase 18
milhões por dia para o consumo.”

Entretanto, o malparado dispara.
E consumidores e famílias em palpos de

aranha…
O Parlamento Europeu decretara, em

2008, a inversão do paradigma até então
vigente, consignando o lema “do crédito
selvagem ao crédito responsável”:

“Num mercado de crédito em expan-
são, é especialmente importante que os
mutuantes não concedam empréstimos de
modo irresponsável ou não concedam cré-
dito sem uma prévia verificação da
solvabilidade e que os Estados-membros
efectuem a supervisão necessária para evi-
tar tal comportamento e determinem as
sanções necessárias para punir os mutuan-
tes que adoptem tal comportamento.

Os mutuantes deverão ser responsáveis
por verificar, individualmente, a solvabili-

dade do consumidor.”
Tanto as directivas europeias como os

diplomas legais que as transpuseram para
o direito interno estabelecem imperativa-
mente que as instituições de crédito e as
sociedades financeiras procedam rigoro-
samente à avaliação da solvabilidade de
quem se habilite ao crédito:

“Antes da celebração do contrato de
crédito, o credor deve avaliar a solva-
bilidade do consumidor com base em in-
formações que para tal sejam consideradas
suficientes, se for caso disso obtidas junto
do consumidor que solicita o crédito e, se
necessário, através da consulta a bases de
dados de responsabilidades de crédito,
enquadradas pela legislação em vigor e
com cobertura e detalhe informativo ade-
quados para fundamentar essa avaliação.”

A inobservância dos deveres a que as
instituições de crédito se obrigam é suscep-
tível de importar sanções: coimas até 1 500
000€ e demais sanções acessórias.

Mas é também possível assacar a tais
instituições responsabilidade civil por não
se rodearem dos elementares deveres de
cuidado na concessão do crédito, fazendo
com que os consumidores, naturalmente
fragilizados, contraiam empréstimos que
não estão ao alcance de uma bolsa bem
magra, como a de tantos beneficiários.

“Só se empresta um cabrito a quem tem
um boi”, velha máxima africana que os
europeus, atreitos a operações ruinosas
mercê de estranhos saberes, lançaram ao
silêncio dos proscritos ou inscreveram inad-
vertidamente no índex.

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

“Um PS renovado,
forte, livre e com
olhos no futuro”

Comissão Política reage a artigo de opinião
“A Comissão Política do

Partido Socialista dá nota em
comunicado de “total apoio a
todos os autarcas eleitos pe-
las listas do PS, nomeadamen-
te os independentes recente-
mente visados num artigo de
opinião” publicado neste jor-
nal. “Repudiamos veemente-
mente os ataques pessoais di-
rigidos aos nossos autarcas,
com o único objetivo de en-
fraquecer a atual liderança do
PS e em embora de forma bá-
sica e primária servir de arma
de arremesso para favorecer
o atual executivo camarário
de direita. Não nos revemos
numa forma de fazer política
baseada num populismo fá-
cil, com um único objetivo:
preservar o poder.”

“Sempre foi tradição do
PS acolher nas suas listas
espinhenses independentes
que honraram os seus man-
datos”, acrescenta a Con-
celhia socialista presidida por
Miguel Reis. “Relembramos
Graça Guedes, Alfredo Ro-
cha, Correia de Araújo ou até
mesmo o apoio à lista de in-
dependentes do ilustre An-
tónio Catarino. Somos um
partido aberto, democrático e
disponível para receber todos
aqueles que se revejam na
mesma forma democrática,
republicana e progressista,
mas principalmente unidos a
uma causa comum, tendo por
base o respeito pela pessoa e
pela dignidade humana, o
amor ao nosso concelho e, so-
bretudo, a capacidade de fa-
zer o melhor por Espinho.”

E para que conste…
“É uma honra para nós,

Partido Socialista, contar com
ilustres espinhenses como
Teixeira Lopes, Filomena
Maia Gomes,  João Carapeto,
Ana Paula Africano Azeve-
do, Lurdes Rebelo e Nuno
Lacerda, ilustres espinhenses

com provas dadas nas suas
áreas profissionais e com per-
cursos de vida assinaláveis.
Somos um grupo de pessoas
livres, sem nada no passado
que possa condicionar a nos-
sa opinião ou calar as nossas
convicções. Não somos o PSD,
não somos o passado, somos
o presente e o futuro… somos
diferentes.”

Entretamto…
“Não temos vergonha,

nem tentamos esconder os
que nos antecederam, antes
pelo contrário, assumimos o
pesado fardo de uma conces-
são de estacionamento mani-
festamente má, assumimos
erros do enterramento de uma
linha de comboio mal conse-
guida, assumimos erros de
uma promiscuidade entre
política e futebol com resulta-
dos catastróficos e uma dívi-
da municipal de 40 milhões
de euros. Assumimos tudo
isto mesmo sem qualquer res-
ponsabilidade direta: ne-
nhum de nós foi membro ou
teve responsabilidades exe-
cutivas no passado e muitos
de nós, responsavelmente,
dissemos o que pensávamos
sem qualquer receio de vin-
gança ou qualquer sinal de
cobardia.”

“Mas também é verdade
que nenhum destes proble-
mas foi resolvido nestes últi-
mos dez anos, antes pelo con-
trário, todos estes problemas
se mantêm e muitos deles se
agravaram”, acrescenta o co-
municado da Concelhia do
PS. “E aqui estamos, dando a
cara, dando o nosso tempo,
as nossas ideias e a nossa con-
vicção para lutar contra eles.
Sem esperar nada em troca…
somos livres e não mendiga-
mos nada, nem devemos nada
a ninguém. Não fomos elei-
tos para fazer favores, fomos
eleitos para representar aque-

les que pensam de forma di-
ferente, que acreditam que
Espinho tem solução, não pre-
cisa de caciquismo, nem deve
viver uma lógica de ditador
da América do Sul e que este
executivo tem como referên-
cia, mas que a nosso ver já
não se usa.”

“Votamos contra este or-
çamento e votaríamos as ve-
zes que fossem necessárias,
por uma única razão: é mau e
não resolve os grandes pro-
blemas que o município apre-
senta”, dá ainda nota a Con-
celhia do PS. “Somos fortes,
não nos vendemos, não nos
vergamos e não nos deixa-
mos enganar. Não temos nada
a perder…apenas a nossa dig-
nidade e é por isso que os
ataques não são sérios, não
são coerentes, nem ideológi-
cos, nem racionais, mas ape-
nas a maledicência, a expres-
são de ódio, o rancor e a vin-
gança que nada acrescenta e
só procura destruir.  Ainda
bem que estes incoerentes,
contraditórios e falsos artigos
de opinião surgem nos media
locais, desacreditando-os e
nivelando-os por baixo, dan-
do assim expressão a quem
apenas defende as oportuni-
dades que aparecem e onde
se percebe que Espinho e as
reais condições da população
e do concelho pouco ou nada
lhes interessam. Por isso o
Partido Socialista orgulha-se
de ter e apresentar uma outra
visão para Espinho; uma vi-
são moderna, competente e
capaz de fazer diferente e
bem, uma lufada de ar fresco
e sem dizer mal de ninguém,
sem destruir. Acreditamos
que temos a melhor solução e
batemo-nos por ela, sim, com
toda a convicção. Um PS re-
novado, forte, livre e com
olhos no futuro!”

Apresentação em Espinho
do Instrumento Financeiro
de Reabilitação e
Revitalização Urbana 2020

A iniciativa terá lugar
no próximo às 15 horas
desta quinta-feira, na Câ-
mara Municipal de Espi-
nho, a sessão de apresen-

tação do IFRRU 2020 –
Instrumento Financeiro
de Reabilitação e Revi-
talização Urbana 2020.

Na sessão estarão pre-

sentes os representantes
nacionais do programa.

O IFRRU 2020 é um
instrumento financeiro
criado no âmbito do Mi-
nistério do Ambiente e da
Transição Energética, in-
tegrado no Portugal 2020,
sendo cofinanciado por
fundos europeus,  que
concede empréstimos nas
condições mais vantajo-
sas, para apoiar a reabili-
tação urbana, em todo o
território nacional.

OPINIÃO
DISCURSO DIRETO

RESPOSTA
No passado dia 21 do corrente o jornal

Defesa de Espinho publicou um artigo da
autoria de um tal Carlos Tato.

Ora, o referido “texto” é ofensivo da mi-
nha honra, da minha dignidade cívica, da
minha honorabilidade profissional, social e
intelectual.

O Sr. Tato, sem qualquer tacto “escreveu”
com pesporrência, sem dignidade e ausência
completa de educação, um texto em que me
insulta e é falso. Se queria escrever alguma
coisa sobre mim bastava ler a entrevista que
concedi à Defesa de Espinho e feita por Lúcio
Alberto.

Assim, passo a desmontar as calúnias e a
difamação de que fui alvo. O meu passado
como cidadão é a minha melhor defesa.

Desde jovem militei na luta antifascista e
de esquerda de que me muito me orgulho.
Assim, militei entre 1969 e 2002 no PCP.

Por razões que tornei públicas à data no
Jornal Maré Viva, saí e juntamente com outros
camaradas ajudei a fundar a Renovação Co-
munista tendo pertencido à sua direção na-
cional. Não era um partido político , mas sim
uma Associação Política e nessa condição fui
candidato da Renovação Comunista nas elei-
ções de 2004 integrado na lista por Aveiro do
BE. Nunca fui militante do BE e cá temos a

primeira mentira. Quanto ao PS, fui convida-
do primeiro para apoiar a sua candidatura
autárquica, que aceitei porque considerei e
considero possuir um projeto político para
Espinho moderno, inovador e democrático.
Ao ser convidado à posteriori para integrar a
sua lista para a Assembleia Municipal, como
independente, depois de refletir, aceitei.

Ora, julgo que com esta explicação, mos-
tro à saciedade ter um percurso político e
ideológico coerente e despido de qualquer
oportunismo. Por fim, gostaria de sublinhar
que para mim a política é demasiado nobre
para ganhar dinheiro ou outro qualquer be-
nefício, coisa de que outros não se podem
orgulhar.

Daí, pensar que o tal Tato ou os seus
mentores, elaboraram um texto falso, interes-
seiro, oportunista e calunioso.

Ao fazerem-no mostraram o seu caráter.

Teixeira Lopes

OPINIÃO
DEFESA DO CONSUMIDOR
Mário Frota
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Cotesi apoia ‘24 Horas
Agricultura Syngenta®’

Sempre com uma preocupação social e de integração
entre o ambiente escolar e profissional, a Cotesi reco-
nhece a importância do sector hortofrutícola de região
Algarvia marcando presença de forma ativa do evento
24 Horas Agricultura Syngenta®.

A Cotesi é um dos patrocinadores principais da com-
petição, que este ano decorre na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade do Algarve, nos dias 6 e 7 de
abril, e vai desafiar os participantes com uma prova que
tem como objetivo testar a humidade nos pomares de
laranjeiras, característicos desta zona, promovendo as-

sim o contacto entre futuros técnicos agrícolas e os desafi-
os da profissão que escolheram.

Este é um evento formativo destinado a estudantes
do ensino superior agrário de Portugal e Espanha, que
simula situações reais e do dia-a-dia, desafiando os
conhecimentos, competências técnicas e colaborativas
dos participantes para encontrar soluções e respostas a
necessidades agronómicas, preparando-os para a visa
profissional.

É já a 4.ª edição da prova, organizada sob orientação
científica e pedagógica da Associação Portuguesa de
Horticultura (APH) e decorre durante 24 horas no
campus de Gambelas, da Universidade do Algarve, em
Faro, durante os dias 6 e 7 de abril.

Este ano o mote é a ‘Agricultura Circular’, propondo
aos participantes aumentar o seu conhecimento sobre
este tópico, contribuir para o contacto direto com

projetos e empresas que colocam em prática a
circularidade da economia aplicada à Agricultura e
incentivar o desenvolvimento de modelos de negócio
que ligam estas duas áreas. Espera-se a participação
de cerca 150 concorrentes que durante 24 horas terão
de ultrapassar um conjunto de provas, uma delas
desenvolvida pela Cotesi.

Primando pela manutenção de uma relação de proxi-
midade com os agricultores, quer sejam estes viticultores,
produtores de uva de mesa, citrinos, pequenos frutos ou
das mais recentes culturas subtropicais, como o abacate,
a Cotesi acredita que a revitalização e dinamização da
atividade agrícola nesta zona tem vindo a tornar-se uma
mais-valia para a economia do Algarve e do país em
geral, permitindo a produção de fruta de grande quali-
dade e confiança. Um dos melhores e mais emblemáticos
exemplos é a laranja do Algarve.

Plenário do PCP
A Comissão Concelhia de Espinho do Partido Comunista

Português convoca todos os militantes e simpatizantes do
PCP para um Plenário a realizar pelas 21h30 desta sexta-feira,
no Centro de Trabalho de Espinho.

Estará presente Octávio Augusto, membro da Comissão
Política do Comité Central do PCP.

Na ordem de trabalhos constará a situação política nacio-
nal e as Eleições para o Parlamento Europeu.

OPINIÃO
DISCURSO DIRETO
Paulo Leite

PRORIDADES
DE UM AUTARCA

Tenho já dito por diversas
vezes, que vejo o exercício dos
cargos autárquicos como uma
missão.

Sendo uma missão em
prol da “Polis”, tem direta-
mente associada uma nobre-
za que deveria ser suficiente
para que aqueles que a exer-
cem, fossem capazes de resis-
tir a tentações desviantes da
sua missão.

Não consigo compreen-
der que um presidente de Jun-
ta, por razões politico parti-
dárias, rejeite obras impor-
tantes para as suas freguesi-
as.

Projetos como o do um
estádio ou de um novo quartel de bombeiros deveriam ser,
na minha ótica, motivo mais que suficiente para acolher um
orçamento que aposta na modernização do concelho, e na
melhoria da qualidade de vida da população.

Ver as escolas da freguesia sofrerem obras de moderni-
zação, ou as redes de distribuição de água corrigidas e
modernizadas deveria ser, também, motivo suficientemen-
te forte para não se bloquear um orçamento que vem satis-
fazer as necessidades dos seus fregueses.

Receber mais competências acompanhados dos
respetivos meios, são razões que, embora implicando mais
trabalho e responsabilidade para os autarcas, devem ser
também motivo de satisfação porque permitem melhor e
maior proximidade das necessidades das populações.

Assistiu-se, recentemente, a um bloqueio ardilosamente
planeado pelo maior Partido da oposição em Espinho, com
o beneplácito de presidentes de Junta que, esquecendo a sua
verdadeira missão, e desrespeitando a vontade popular,
deram prioridade ao seu Partido.

Não é aceitável este tipo de postura e, felizmente, os
Espinhenses, percebendo as manobras, fizeram saber da sua
vontade e, como consequência, viram o tão desejado orça-
mento aprovado, ainda que com os votos contra do maior
partido da oposição, e com a abstenção envergonhada de
dois presidentes de Junta, baseada em justificações que não
colhem.

Este Partido Socialista de Espinho, que tem estado a
optar por uma política de terra queimada, não pode ser
merecedor do crédito dos espinhenses.

Fazer oposição, é também uma nobre missão que não
pode ser manchada desta forma.

Espinho merece muito mais.

Congresso Ibérico
avalia a saúde oral
Sucesso do rastreio de saúde oral para

maiores de 65 anos “deve-se essencialmente
à grande adesão dos espinhenses”

Especialistas oriundos
de Espanha (e também do
Brasil) debateram com cole-
gas portugueses do qua-
drante da Medicina Den-
tária o estado global da saú-
de oral. A organização da
edição de 2019 do Congres-
so Ibérico foi assumida pela
Associação Portuguesa de
Saúde Oral, tendo o progra-
ma encerrado no sábado, no
auditório do Fórum de Arte
e Cultura de Espinho e sela-
do em confraternização com
um jantar no Hotel Sol-
verde.

Entretanto, a Associação
Portuguesa de Saúde Oral
efetuara um rastreio dedi-
cado aos maiores de 65 anos,
integrado no programa do

âmbito do Congresso Ibéri-
co que culminou em Espi-
nho, com a presença da
vereadora Lurdes Ganicho.

A ação envolveu uma
equipa constituída por pro-
fessores universitários, mes-
tres em saúde oral comunitá-
ria, médicos dentistas e estu-
dantes das Faculdades de
Medicina Dentária da Área
Metropolitana do Porto (Uni-
versidade do Porto, Coope-
rativa de Ensino Superior
Politécnico e Universitário e
Universidade Fernando Pes-
soa), no âmbito do projeto
PORTI.2030, que obteve a
aprovação da Comissão de
Ética da Faculdade de Me-
dicina da Universidade do
Porto.

O rastreio começou em
janeiro do corrente ano e está
ainda em pleno decurso. As
sessões foram autorizadas
pela Direção do Centro Hos-
pitalar de Gaia/Espinho, ten-
do-se realizado em espaços
adequados do Hospital de Es-
pinho (Unidade III do Centro
Hospitalar Gaia/Espinho) e
do Centro de Reabilitação do
Norte (Valadares).

Os resultados e os mais
variados aspetos deste traba-
lho de campo foram apresen-
tados, discutidos e analisa-
dos pelos participantes do
Congresso Ibérico de Saúde
Oral que marcaram presença
nos auditórios do CRN, da
Quinta da Bonjoia, no Porto,
do Parque Biológico de Vila

Nova de Gaia e, finalmente,
pelo auditório do Fórum de
Arte e Cultura de Espinho –
FACE.

O principal objetivo deste
conjunto de ações foi a pro-
moção da saúde oral dos
maiores de 65 anos, faixa
etária que tem, destacada-
mente, as maiores necessida-
des e carências em termos de
prevenção e reabilitação.

“O sucesso desta inicia-
tiva deve-se essencialmente à
grande adesão que os espi-
nhenses manifestaram com o
apoio da Câmara Municipal
de Espinho, à ação conjunta e
coordenada da Associação
Portuguesa de Saúde Oral, do
Centro Hospitalar de Gaia/
Espinho, nomeadamente do
Hospital da Nossa Senhora
da Ajuda, (Hospital de Espi-
nho – Unidade III), do Centro
de Reabilitação e do Norte
(Valadares – Gaia) e dos mu-
nicípios de Gaia e do Porto,
nomeadamente dos vereado-
res da Ação Social, da Saúde e
da Cultura sendo de destacar
os apoios das juntas de fre-
guesia de Espinho, Anta/
Guetim, Paramos, Silvalde,
Gulpilhares/Valadares, Oli-
veira do Douro, Campanhã e
Paranhos.”

Lúcio Alberto

Foto VÍTOR LANCHA



6  l defesa de espinho l 28/março/2019

Em três palavras
Manuela Aguiar

SNU – O FILME
1 – O filme passou em Espinho, neste mês de março, depois

de uma série da RTP, (“Três Mulheres”), nos ter dado, em
2018, um outro retrato de Snu, como uma de três grandes
mulheres da resistência à ditadura portuguesa..

A novela da televisão sobre Natália Correia, Vera Lagoa e
Snu é, a meu ver, mais conseguida do que o filme de Patrícia
Sequeira, não só pela adequada contextualização política do
pensamento e da ação de cada uma, como pela caraterização
cénica das personalidades, que no ecrã ganham a densidade
humana em que as reconhecerão os que as conheceram de
perto - e que são ainda muitos. Os factos poderão, aqui e ali,
divergir da realidade, cruzando a fronteira da ficção – de
qualquer modo, elas surgem-nos como eram.

O filma centra-se no romance verídico, fascinante e trágico
que uniu Snu, a intelectual dinamarquesa, a Francisco, o
político carismático, que foi Primeiro-Ministro de Portugal. É
boa e ousada a ideia de contar uma história, que nunca foi
transposta para o cinema. E por isso, embora fique longe de ser
uma obra-prima, vale a pena ver e eu já vi duas vezes.

A cronologia dos factos de que se faz o guião é correta, no
essencial, todavia parece-me falhar o recorte psicológico dos
protagonistas, sobretudo o de Sá Carneiro. Falta a magia da
descoberta mútua de dois seres absolutamente excecionais, a
natureza e a força de um relacionamento em que o amor
cresceu no espaço das afinidades culturais e políticas, durante
breves anos em que ambos queriam mudar uma sociedade tão
retrógrada e tinham pressa em a ver transformada, a par e
passo com construção de uma democracia de inspiração sue-
ca. Neste aspeto, que é crucial. Deparámos apenas com ficção
em diálogos sem conteúdo credível, salvando-se pela qualida-
de, as reproduções de discursos de Sá Carneiro (na figura e
voz dele próprio ou nas do ator, numa alternância, que é um
dos achados muito positivos desta, apesar de tudo, louvável
aventura cinematográfica).

2 – Convivi, desde janeiro de 1980, com as quatro persona-
gens agora biografadas nos ecrãs – embora muito menos com
Snu Abecassis.

Considero genial a representação dos papéis de Natália e
de Vera pelas duas atrizes que as encarnaram na televisão,
como se fossem elas, com o seu jeito, graça e espírito. Ainda
eram assim, brilhantes, charmosas e dominadoras quando,
anos depois, com ambas, (já bem mais velhas), dialogava em
ambientes de tertúlia.

Snu é, pelo visto, um desafio maior. Intangível, inimitável!
Pela beleza, os imensos olhos azuis, límpidos e expressivos,
tristes também, pela postura discreta, sereníssima, a um tem-
po, distante e gentil. Humana e atenta aos problemas das
pessoas, tanto do ponto de vista ideológico, como nos porme-
nores do quotidiano (em perfeita sintonia com Francisco, o
homem e o político) . A primeira frase que me disse, com um
sorriso, quando eu conversava à entrada do Palácio da Vila em
Sintra, com ela, o Primeiro-Ministro e o casal Mizé e Diogo
Freitas do Amaral, (que ali, à porta, bem agasalhados, recebi-
am os convidados, num dia gélido e ventoso), foi: “Está muito
frio, é melhor entrar, pois pode apanhar uma gripe”. De
vestido de “chiffon” e já sem o abrigo de um casaco invernoso,
apressei-me a seguir o avisado conselho. É um pequeno
detalhe, todavia não o esqueci, por ser revelador da sua
genuína preocupação com os outros.

3 – Na verdade, a intérprete do filme Inês Castel- Branco
personifica uma Snu muito mais autêntica do que a vedeta da
televisão – uma Mulher mais amável e sensível, menos rígida,

escapando, habilmente, a confundir a firmeza, determinação
e o rasgo com a quase arrogância da outra Snu.

Menos cuidado terá merecido, aparentemente, a figura de
Sá Carneiro! Estranho numa produção que faz desfilar grande
número de figuras públicas, quase todas bem escolhidas,
reconhecíveis à primeira vista. O ator principal, fisicamente,
não tem grandes semelhanças com Sá Carneiro, exceto de
perfil, graças a um nariz proeminente e à baixa estatura física.
Olhos castanhos e expressão doce contrastam com o olhar
intenso do Sá Carneiro real, a primeira coisa que nele nos
atraía. Uns cintilantes olhos claros, que espelhavam o que lhe
ia na alma, a crença de visionário, a força de desafiar o destino
(ou o interlocutor!) a alegria de viver vertiginosamente. No
filme, Snu diz-lhe que, no primeiro encontro, foi surpreendida
pelo seu magnetismo. (Quem não foi? Eu sim, e de imediato...).
Ora, ao lado de Snu, vemos em cena apenas um homem
romântico, invariavelmente tolerante no círculo íntimo – e
Francisco terá sido, de facto, um homem de paixões assumi-
das e de bom trato, depois das ruturas – mas, no polo oposto,
intratável, agreste, colérico, na sua faceta de figura pública.
Imagens que, obviamente, não combinam entre si. Sabemos
que os inimigos de tempos passados (e presentes...) gostam de
o caricaturar assim, e foi pena que, neste aspeto, a realizadora
se tenha ficado por um estereótipo criado com um propósito
político, numa determinada conjuntura, mas ainda hoje am-
plamente divulgado, apesar de desajustado. Perdeu a oportu-
nidade de traçar um retrato com traços genuínos –os mesmos,
aliás. no universo familiar e no da “res publica”.

Francisco de Sá Carneiro era extremamente bem-educado,
dotado de uma invulgar capacidade de autocontrolo, que
nunca perdia, mesmo durante a mais acesa das discussões. Os
argumentos podiam ser contundentes, as palavras duras como
aço, a determinação inabalável, contudo, o tom era invariavel-
mente cortês. Porventura cortante, sibilino, e sempre cortês!
Ao contrário de vários políticos portugueses abertamente
temperamentais, ele, sem dúvida, também temperamental,
era contido nas reações, como um “gentleman” britânico. Ao
contrário de tantos outros, mesmo em discursos de campanha
eleitoral, privilegiava a racionalidade das propostas e o
comedimento no tom de voz. Era popular, não populista, Não
cedia nunca em questão de princípios ou na linha estratégica
que considerava certa. Era obstinado, corajoso, destemido –
um oponente formidável. Vencido, como foi algumas vezes
por maiorias, dentro e fora do partido, sempre aceitou a
legitimidade democrática dos vencedores. Mesmo quando
batia com a porta, fazia-o com dignidade e,com elegância.
Sim, foi algumas vezes vencido, não convencido. Tinha a
visão de futuro, ou, como alguns preferem dizer, “tinha razão
antes do tempo” . A sua insubmissão aos preconceitos de uma
sociedade anacrónica e das suas “elites” que o levava, se
preciso fosse, a colocar a sua livre e sincera ligação a Snu à
frente de uma carreira ascensional, era tanto um ato de amor
como um gesto político de apelo à modernidade e, antes de
mais, de respeito pela verdade, que norteou a sua vida, no
domínio público, como no privado.

Espinho solidariza-se
com a cidade geminada
da Beira e Moçambique

O presidente da Câmara l de Espinho, Pinto Moreira,
envou ofícios ao embaixador de Moçambique em Portugal e
ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas mani-
festando a disponibilidade do Município para colaborar em
ações para ajudar a população da cidade da Beira afetada pela
catástrofe.

A cidade de Espinho é geminada com a cidade da Beira
(província de Sofala), através de protocolo e acordo de colabo-
ração assinado em 26 de Janeiro de 1999. “Nesse sentido, e
perante a calamidade pública e luto nacional, que neste mo-
mento Moçambique e em particular a cidade da Beira estão a
atravessar, o Município de Espinho coloca-se ao dispor para
qualquer ação que seja tida por conveniente no âmbito do
quadro da ajuda nacional que está a decorrer, manifestando
toda a disponibilidade para colaborar e contribuir para
minimizar esta situação de grande tragédia que o” povo de
Moçambique está a viver.”

Peditório nacional
nas ruas 19, 21 e 23
para Unidade de
Rastreio Diagnóstico
do Cancro Digestivo

A Associação de Apoio à Luta Contra o Cancro realiza
um peditório nacional nas ruas 19, 21 e 23, de 29 a 31 de
março.

O Banco Local de Voluntariado vai colaborar no
Peditório Nacional da Associação Europacólon Portugal –
Associação de Apoio à Luta Contra o Cancro, contando
com a colaboração de voluntários da Delegação de Espi-
nho da Cruz Vermelha Portuguesa.

O Cancro do Intestino é a doença oncológica com maior
incidência no país e, sobretudo na região norte. O apoio
reverte para a construção de uma Unidade de Rastreio e
Diagnóstico do Cancro Digestivo.

“Provocatorium – arte
postal e correspondência
de guerra” em exposição
na Biblioteca Municipal

Estará patente na Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva, de 1 a 30 de abril, a exposição “Provocatorium – arte
postal e correspondência de guerra”, curada por Monsenhor
enVide neFelibata.

A mostra é acompanhada de correspondência de guerra
dos portugueses e outra parafernália e efémera.

“Em convocatórias de mailart e artbymail anterior-
mente curadas, lidamos com conteúdo semelhante em
‘desamores’ e trabalhamos em torno do conceito de amo-
res inigualáveis ou incorrespondidos”, dá nota Monsenhor
enVide neFelibata. “E na convocatória ‘Queixa-te’, eu pedi
aos artistas para reclamarem e queixarem-se sobre qual-
quer assunto do qual não estivessem satisfeitos. Na pre-
sente convocatória dirijo-me aos artistas e peço que apoiem
os demais colegas que veem as suas obras censuradas
repetidamente. Esses artistas censurados estão expondo
situações graves de nossa vida presente, tocando em as-
suntos considerados sensíveis e que estão assinalados em
listas de ‘gatilhos’ internacionais, mas eles estão, de facto,
a expressar-se através da arte e a criar consciência sobre
esses assuntos. ‘Ignorar não vai fazer com que desapareça’
é o conceito acima de tudo.”
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Os “Heróis da Fruta”
Dois vídeos de turmas

do concelho de Espinho
precisam de  votos

Milhares de alunos gravaram vídeos para incentivar os
adultos a comer mais fruta e a escovarem os dentes. A Asso-
ciação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil já apresentou
os 824 vídeos criados pelos milhares de alunos das turmas que
participam este ano letivo na 8ª edição do projeto “Heróis da
Fruta – Lanche Escolar Saudável”.

Nesta divertida competição interescolar, as crianças parti-
lham de modo interativo as lições sobre nutrição e saúde que
aprenderam ao longo dos últimos meses e convidam todos os
portugueses para escolher e votar no seu vídeo favorito atra-
vés do site www.heroisdafruta.com.

O concelho de Espinho torce por duas turmas: Sala das
Girafas do Centro Infantil de Silvalde e a turma do 2º ano
Escola Básica Aldeia Nova – Guetim.

A votação, aberta a todo o público, decorre até às 10 horas
de 29 de março no site www.heroisdafruta.com e vai apurar
cem finalistas: os três mais votados e os dois com mais “Gos-
tos” no Youtube, de cada distrito ou região autónoma.

Frédéric Zieger
na Festa da Francofonia

No âmbito da edição de 2019 da Festa da Francofonia, irá
realizar-se às 15 horas de sábado, na Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva, a conferência “À descoberta da Alsácia” por
Frédéric Zieger, historiador e conferencista.

Frédéric Zieger, historiador franco-espanhol, alsaciano e
catalão, e brasileiro de adoção, exerce a profissão de guia
conferencista na Alsácia.

No sábado, depois da conferência, haverá uma degusta-
ção de vinhos alsacianos e do bolo tradicional (Kouglof) na
Casa Alves Ribeiro (Rua 19) com a colaboração da padaria
Aipal. Entretanto, está patente na Biblioteca Municipal uma
exposição sobre a região da Alsácia.

A Obra Nacional da
Pastoral dos Ciganos re-
alizou o encontro  anual
coordenado pelo seu di-
retor Francisco Sales,
em Fátima, com a parti-
cipação de D. Joaquim,
Bispo da Comissão Epis-
copal da Pastoral e Mo-
bilidade Humana e Pas-
toral dos Ciganos, e vá-

rios Sacerdotes.
O encontro contou

também com a presença
de vários Secretariados
diocesanos e outros mo-
vimentos da Igreja, entre
os quais esteve a OVAC –
Obra Vicentina de Auxí-
lio aos Ciganos), da Dio-
cese do Porto, represen-
tado por Maria do Carmo

Rocha e Belmiro Rocha,
de Silvalde.

Os participantes no
encontro concluíram de
um modo global que de-
via haver um maior es-
forço para inserção/in-
clusão pela sociedade ci-
vil ou religiosa.

A existência de medi-
adores nos diversos lo-
cais é “uma boa aposta
para  desenvolver  um
bom trabalho, pois os re-
sultados por muito que
se faça ficam aquém do
desejado.”

Encontro da Obra
Nacional da Pastoral
dos Ciganos

Alunos do Agrupamento
Gomes de Almeida
visitam Madrid

A palavra de origem ára-
be significa “adelante, va-
mos”, e foi com este espírito
de motivação que alunos de
espanhol do ensino secundá-
rio, do Agrupamento de Es-
colas Dr. Manuel Gomes de
Almeida iniciaram a sua visi-
ta de estudo a Madrid e du-
rante três dias puderam viver
a cidade, absorver a cultura e
interagir com a gente local.

Após oito horas de via-
gem, os alunos tiveram o pri-
vilégio de visitar o Santiago

Bernabéu e contemplar todo
o estádio e o museu do clube,
o que permitiu vivenciar o
ambiente sentido pela equipa
e adeptos.

Seguiu-se o Museu do Pra-
do onde observaram obras
maestras de vários artistas,
nomeadamente Velázquez, El
Greco y Goya.

Ao entardecer, visitaram
o Templo de Debod desde o
qual se tem uma visão pano-
râmica da cidade. Entretanto
com o sol já posto, a visão

noturna da cidade ganhou
maior beleza.

O segundo dia teve início
com um passeio pelo Parque
del Retiro onde contempla-
ram a natureza e o Palacio de
Cristal, acompanhados pelo
sol de inverno que brilhava e
cujo calor reconfortava. Os
alunos mais extrovertidos
participaram ainda numa
aula de ginástica no parque e
conversaram com os octo-
genários que os receberam
com alegria no grupo. Visita-
ram de seguida o Museo
Thysse-Bornemisza onde os
alunos tiveram a oportunida-
de de experienciar uma visita
guiada e aprender mais sobre
pintura europeia.

Depois do almoço, o pon-
to de encontro foi na Puerta

del Sol, junto à estátua do Oso
y del madroño, símbolos da
cidade. Durante a tarde, os
alunos conheceram o magní-
fico Palacio Real de Madrid, o
maior da Europa, e a Cate-
dral de la Almudena. Reali-
zaram depois pequenas com-
pras e jantaram num restau-
rante no centro da cidade.

A visita encerrou com um
divertido dia no parque de
diversões denominado Par-
que Warner e regressaram
numa viagem cheia de ani-
mação e convivência salutar.

Foi uma experiência cul-
tural, gastronómica e social
da qual se registam alguns
testemunhos, em espanhol,
por ‘supuesto’.

Alunos do 11.º 7

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto DIREITOS RESERVADOS

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

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

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

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

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

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

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

Silvalde

Paramos

Te
le

fo
ne

s 
út

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

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

CONVOCATÓRIA
Convocam-se todos os associados da “AMI – Associação de

Moradores da Idanha”, p. c. 508230241, para a Assembleia Geral
Ordinária a realizar no próximo dia 31 de Março de 2019, às 15.00
horas, na sede da Associação, sita no Largo de S. Vicente, nº 1542,
Idanha, Anta, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – Leitura e aprovação da acta da Assembleia Geral anterior;
2 – Deliberar sobre o relatório e contas respeitantes ao ano de 2018;
3 – Deliberar sobre o plano e orçamento para o ano de 2019;
4 – Outros assuntos de interesse.

NOTA: O Relatório e Contas do exercício estarão disponíveis
para consulta dos associados, na sede da Associação.

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associa-
dos com direito a voto, a Assembleia iniciará os trabalhos meia hora
mais tarde, com qualquer número de associados.

Aos 17 de Março de 2019
A Mesa da Assembleia Geral

«Defesa de Espinho» - 4538 - 2019-03-28

Associação de Moradores da Idanha
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AGENDA “Repair Café”
Sente-se, nos dias de hoje, uma grande

mobilização na luta contra os resíduos de
plástico e o desperdício alimentar. Mas o
lixo eletrónico também tem enormes im-
pactos ambientais invisíveis. Um estudo
mostrou que, entre 2004 e 2012, a proporção
dos principais eletrodomésticos que che-
gam ao fim de vida em cinco anos mais que
duplicou, aumentando de 3,5% para 8,3%.

A Escola Dr. Manuel Laranjeira irá
realizar no próximo dia 30, das 14 às 17
horas, uma iniciativa gratuita de repara-
ção comunitária onde os participantes
podem trabalhar com um voluntário qua-
lificado para tentar consertar todo o tipo

de pequenos eletrodomésticos e bicicle-
tas que cada um de nós possa ter em casa
e que avariou prematuramente. Se tem
algum talento para as reparações esta
iniciativa também é para si, pois toda a
ajuda será bem-vinda!

Espera-se que esta iniciativa seja, tam-
bém, uma oportunidade prática, divertida
e inspiradora para que todos possam apren-
der novas competências, construir cone-
xões comunitárias, bem-estar e sentido de
pertença, refletindo sobre a economia cir-
cular e como consumimos hoje em dia e
evitando, ao mesmo tempo, o desperdício
desnecessário.

Esta é uma iniciativa que conta com o
apoio da Associação de Pais e a colaboração
da Circular Economy Portugal.

28, 29 e 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

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)

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

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)

28, 29, 30 e 31 de março e
3 de abril
21 horas – Casino
Sonus Faber
Serão relaxante ao som de

acordes no Baccará

29 de março
21 horas – Casino
“Fado no Casino” – “Fado

Fora da Caixa” num forma-
to inovador que consiste na
fusão da música popular
portuguesa com nuances de
fado

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

Espetáculo de folk de Jose-
phine Foster em formato
quarteto com Victor Herrero
(guitarra elétrica, portugue-
sa e clássica), Rosa Gerhards
(baixo e vozes) e Josefin
Runsteen (violino, percus-
são e vozes)

Classificação: maiores 6 anos
Duração: 70 minutos

21h30 – Biblioteca Municipal
“Recital de Poesia” (projeto

“Pensar a Escrita”), pelo jor-
nalista Alberto Serra, segui-
do de uma conversa com o
jornalista e poeta José Carlos
Vasconcelos

Entrada livre

29 e 30 março
21h30 – Auditório Nascente
“A Boda dos Pequenos Bur-

gueses” com o Teatro Popu-
lar de Espinho

23 horas – Casino
Duo de Pedro Barosa e Maria

de Deus
Música ao vivo no The Joker

Bar “destinada a quem pro-
cura bons momentos de
lazer e descontração” – en-
trada livre

30 de março
11 horas – Fórum de Arte e

Cultura de Espinho (FACE)
Festival Mar-Marionetas
Workshop de “construção de

marionetas de vara” – for-
mação da companhia

Teatro e Marionetas de Man-
drágora.

11 horas – Biblioteca Munici-
pal

Festival Mar-Marionetas
“Bebéteca – Letras e Chupe-

tas”
“Uma sessão interativa para

bebés e famílias, com mui-
tas histórias pelo meio. A
luva, a garrafa, a meia, o
cachecol... a marioneta, o
saco, a folha que dança ao
sol! Que histórias contam os
objetos?

Vamos inventar, sem parar
de brincar?”

Público-alvo: bebés dos 3 aos
36 meses e famílias – lotação
esgotada

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 de 4

anos

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

Festival Mar-Marionetas
“O Segredo do Rio” a compa-

nhia Fio d’Azeite
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

21 horas – Casino
“Fado no Casino” com Ricar-

do Ribeiro

30 e 31 de março
17 horas  – Fórum de Arte e

Cultura de Espinho (FACE)
Festival Mar-Marionetas
“O Mais Maior Grande Dom

Roberto” com a companhia
Teatro e Marionetas de
Mandrágora.

Classificação: maiores de 6
anos

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
peculiares: uma joaninha de
nome Dolores e o seu me-
lhor amigo, um pirilampo
chamado Miguel. “É uma
sessão de planetário perfei-
ta para toda a família, que
promove a conscienciali-
zação para a proteção da na-
tureza em que vivemos…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 4 anos

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

Festival Mar-Marionetas
“Em Busca do Planalto Perdi-

do” com a companhia Limi-
te Zero

Classificação: maiores 6 anos

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.

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 e deixe-se
envolver por imagens nun-
ca antes vistas da violenta
superfície do Sol no formato
de cinema imersivo!”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

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

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

Festival Mar-Marionetas
Workshop “Tanto por Fazer”

1 a 30 de abril
10h30 às 17 horas de segunda

e sábado e 9h30 às 19 horas

de terça a sexta – Biblioteca
Municipal

Exposição “Provocatorium –
arte postal e correspondên-
cia de guerra”

Curadoria: Monsenhor enVi-
de neFelibata

2 de abril
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, con-
ciliando com partilha de sa-
beres, leituras e memórias

Público-alvo: população adul-
ta/sénior

Inscrições gratuitas

2, 3, 4, 6, 9 e 10 de abril
16h30 – Cinema do Multi-

meios
“Nós”
Realizador: Jordan Peele
Atores: Lupita Nyong’o, Eli-

sabeth Moss e Winston Duke
Categoria: terror e thriller
Classificação: maiores 16 anos
Duração: 1 hora e 56 minutos
Um pai e uma mãe levam os

filhos para a sua casa de
praia, esperando passar uns
momentos descontraídos
com a família e os amigos.
Só que a tranquilidade e a
alegria transformam-se em
tensão e caos…

3 de abril
21h30 – Cinema do Auditório

do Casino
Fest Cineclube de Espinho
“Ciclo Interrompido”
Realizador: Felix Van Groe-

ningen
Categoria: drama
Classificação: maiores 16 anos
Duração: 111 minutos

5 de abril
21 horas – Casino
Espetáculo da cantora brasi-

leira Lilian Raquel – tributo
aos estilos musicais samba e
bossa nova

5 e 7 de abril
16h30, 21h30 – Cinema do

Multimeios
“Nós”
Realizador: Jordan Peele
Atores: Lupita Nyong’o,

Elisabeth Moss e Winston
Duke

Categoria: terror e thriller
Classificação: maiores 16 anos
Duração: 1 hora e 56 minutos

6 de abril
21 horas – Casino
Espetáculo de António Zam-

bujo com o álbum “Do Aves-
so”
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Mar-Marionetas
até domingo
Foi agendado para as
11 horas de sábado,
no Fórum de Arte e
Cultura de Espinho
(FACE), um workshop
de construção de
marionetas de vara
– formação da
companhia Teatro
e Marionetas de
Mandrágora.
“Tanto por Fazer”
é o workshop
programado para as
17 horas de domingo,
no FACE e também
no âmbito da 13.ª
edição do festival
Mar-Marionetas que
decorre em março.

“Será um...?” às 11 horas
de sábadi , na Biblioteca Mu-
nicipal José Marmelo e Silva,
para bebés dos 3 aos 36 meses
e famílias, no âmbito do pro-
jeto Letras e Chupetas do Ser-
viço Educativo da Câmara
Municipal.

“O Segredo do Rio” é o
espetáculo marcado para as
16 horas de sábado, no FACE,
para maiores de 4 anos, com a
companhia Fio d’Azeite.

“O Mais Maior Grande
Dom Roberto” apresenta-se
às 17 horas de sábado e do-
mingo, no FACE, para maio-
res de 6 anos, com a compa-
nhia Teatro e Marionetas de
Mandrágora.

“Em Busca do Planalto
Perdido” é o espetáculo re-
servado para as 16 horas de
domingo, no FACE, para
maiores de 6 anos, com a com-
panhia Limite Zero.

Exposição permanente de marionetas no FACE

As exposições “Limite
Zero” no Centro Multimeios
e “Que Guardam os Guarda-
Chuvas?” em diversos locais
da cidade decorem até do-
mingo e “Palco das Ma-
rionetas” prossegue como

exposição permanente no
Museu Municipal – Fórum de
Arte e Cultura de Espinho.

Entretanto, o festival Mar-
Marionetas voltou a ter salas
cheias nos espetáculos do
passado fim-de-semana. “O

Ninho” (três sessões) e “Lobo
Mau”, das companhias Partí-
culas Elementares e Red
Cloud respetivamente, foram
as peças que encheram o
Multimeios e o Auditório de
Espinho – Academia.

“Ciclo  Interrompido”
Fest Cineclube de Espinho

no Auditório do Casino
O Fest Cineclube de Espinho prossegue às 21h30 de 3 de

abril, no Auditório do Casino, com o filme “Ciclo Interrompi-
do” do realizador: Felix Van Groeningen.

Trata-se de um drama para maiores de 16 anos e com a
duração de 111 minutos.

Em 2019, o Fest Cineclube organiza sessões mensais gra-
tuitas (limitadas aos 340 lugares existentes) durante oito me-
ses do ano (de fevereiro a maio e entre setembro e dezembro),
na primeira quarta-feira de cada mês de atividade.

E assim o Auditório do Casino Espinho volta a abrir as
portas, recuperando o lugar de relevo que sempre ocupou no
coração e imaginário de todos os cinéfilos da região.

“Venha conhecer este projeto feito e pensado para si e, no
qual poderá participar como membro da audiência, ou como
associado, o que lhe dará acesso a várias regalias e surpresas
dentro do universo Fest.”

Cantautora Josephine Foster
apresenta o seu mais recente
álbum em Espinho

A cantora norte-americana Josephine Foster tem encontro
marcado com o público do Auditório de Espinho – Academia
às 21h30 desta sexta-feira, apresentando o disco “Faithful Fair
Harmony”. A digressão de primavera de Josephine Foster
passa por Portugal, país com o qual a artista mantém uma
relação próxima, como faz questão de demonstrar no tema
“Sim Não”. A cantautora vai atuar em quarteto com Victor
Herrera, na guitarra eléctrica, portuguesa e clássica, Rosa
Gerhards, no baixo e vozes, e Josefin Runsteen, no violino, na
percussão e vozes.

Em “Faithful Fair Harmony” (2018), a norte-americana
faz-se acompanhar de múltiplos instrumentos, como o piano,
a harpa, a guitarra e o órgão, num duplo álbum que retrata o
seu estilo próprio e inconfundível.

Na sua extensa discografia pautam as influências da ópe-
ra, do rock e da música do sul de Espanha.

Universidade Sénior
no centenário
de Sophia de Mello
Breyner Andresen

A Universidade Sénior de
Espinho assinalou na tarde de
quinta-feira, na Biblioteca Mu-
nicipal, os “100 anos de Sophia
de Mello Breyner Andresen”.

O programa constou de
vídeo de apresentação da escri-
tora/poetisa, da atuação do
grupo coral da Universidade
Sénior de Espinho e declama-
ção de poemas com acompa-

nhamento musical.
Entretanto, às 21h30 desta

sexta-feira, a Biblioteca Muni-
cipal será cenário de um recital
de poesia em tributo a Sophia
de Mello Breyner, por Alberto
Serra, seguido de uma conver-
sa com o jornalista e poeta José
Carlos de Vasconcelos, autor
de 23 livros e diretor do Jornal
de Letras.

António Zambujo
no Casino Espinho

Cartaz de abril também com a cantora
brasileira Lilian Raquel apresenta

António Zambujo regressa a 6 de abril ao
Casino Espinho para apresentar o seu mais
recente álbum “Do Avesso”.

“Do Avesso” vem reafirmar em pleno,
funciona em open space, sem compartimen-
tos acanhados, e com uma comunicação total
e natural entre todos os cantos da casa. No
álbum, o artista conta com a participação da
Orquestra Sinfonietta de Lisboa e do maestro
Vasco Pearce de Azevedo.

Nas suas canções cabe a alma portuguesa,
e nesta noite especial, vão certamente ecoar
emoções cantadas pelo artista e pelo público a
uma só voz.

Na noite da véspera, a cantora brasileira
Lilian Raquel apresenta no Casino Espinho
um espetáculo de tributo aos estilos musicais
mais importantes da música brasileira, o sam-
ba e a bossa nova.

Neste concerto serão interpretadas as can-
ções mais marcantes da música popular bra-
sileira e serão recordados grandes intérpretes
e compositores como Tom Jobim, Elis Regina,
Alcione e Maria Rita.

A cantora será acompanhada por uma
banda de conceituados músicos Brasileiros
onde se destaca o consagrado guitarrista e
diretor musical Cláudio Cesar Ribeiro.

Dia da Árvore no Parque João de Deus
O Dia da Árvore – 21 de março – foi assinalado no Parque

João de Deus, em Espinho, com uma iniciativa da Divisão
Municipal de Serviços Básicos e Ambiente e a participação de
alunos do ensino pré-escolar do concelho.

O dia é celebrado anualmente com o intuito de
consciencializar a população para a necessidade de preservar
estes preciosos bens naturais, sejam urbanos ou florestas, e dar
a conhecer os benefícios dos espaços verdes, incentivando à
plantação de árvores.

“Fado Fora da Caixa” e Ricardo Ribeiro
em “Fado no Casino”

O ciclo “Fado no Casino” prossegue na noite da última
sexta-feira de março com “Fado Fora da Caixa”. O regressade
“Fado Fora da Caixa”  ao palco do Casino Espinho apresenta
um concerto num formato inovador que consiste na fusão da
música popular portuguesa com nuances de fado.

O ciclo de “Fado no Casino” encerra no sábado com o
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
Chagrins.

Foto VÍTOR LANCHA

Foto VÍTOR LANCHA
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Mais de quatro dezenas
de empresas jogaram, em Es-
pinho, no Oporto Golf Club,
uma das quatro provas que
integram o circuito de golfe e
que marca os 170 anos da
Associação Empresarial de
Portugal (AEP).

A segunda edição da AEP
Golf Business Cup, organiza-
do pela Associação Empresa-
rial de Portugal (AEP), levou
ao Oporto Golf Club 84 joga-
dores que formaram 42 equi-
pas representando empresas,
numa iniciativa que “procura
fomentar o networking entre
empresas”.

“É um circuito de golfe
para empresários e que per-
mite criar relações de confi-
ança, amizade e a fazer aqui-
lo que nós todos gostamos:
jogar golfe”, referiu Luís
Miguel Ribeiro, vice-presi-
dente da AEP, durante a en-
trega de prémios da etapa de
Espinho da AEP Golf Business
Cup.

Em termos de resultados,
na categoria Four Ball Better
Ball Gross, ficou melhor pon-
tuada a dupla da empresa
EMBALGRÉS (37 pontos),

seguida da Telepizza – Águe-
da (35 pontos) e INARBEL
(33 pontos). Já no tipo Four
Ball Better Ball Net, os premi-
ados foram a Kankura Golf, a
Telepizza – Águeda e a
Gladanfamous, todas com
uma pontuação total de 46
pontos.

Depois do Oporto Golf
Club, segue a ilha da Madeira
a 19 de maio (local ainda a
definir), a Praia d’El Rey Golf
& Beach Resort a 29 de junho
e, por fim, o Estela Golf Club,
na Póvoa de Varzim, a 19 de
outubro.

A AEP Golf Business Cup
integra as comemorações dos
170 anos da AEP e procura
dinamizar a comunidade em-
presarial nacional através da
prática desta modalidade. Na
edição deste ano, a grande
novidade é a atribuição do
prémio Turismo da Tailândia,
em que a empresa com o me-
lhor resultado NET do circui-
to, no conjunto de duas das
quatro provas, vai ser premi-
ada com uma viagem à Tai-
lândia, com o apoio da enti-
dade de promoção do Turis-
mo deste país asiático.

Mais de quatro dezenas
de empresas na AEP
Golf Business Cup

Fotos DIREITOS RESERVADOS
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Estádio do Bolhão, Fiães

T

Cartões

Su
bst

.

AS EQUIPAS Cartões
ASu

bst
.

V

Árbitro: Duarte Oliveira (AF Braga)
Árbitros Assistentes: Xavier Fernandes e Vítor Fernandes

V A

Sp. Espinho
3

CD Cinfães
1

Ao intervalo: 1-0
Golos: 1-0, por Wilson (19’); 2-0, por Jaime Poulson (69’);

2-1, por Everton (86’gp); 3-1, por Carlitos (90+3’gp).

Victor Braga
Vitinha

13’ Gil Dias
80’ João Pinto

45’+1 Gonçalo
Edgar Abreu

64’ André  Luiz
83’ Wilson

Paulinho
Jaime Poulson

75’ Gustavo Moura
Rui Quinta

Ivo
Ferreira

Van Zeller
83’ Luka

João Ricardo
75’ Carlitos
64’ Leo Cordeiro

Ivan
Baldaia 22’
Sampaio
Tuca 67’
Laércio
Fred 73’
Moreira
Rui Cardoso 53’
Cacheira 53’ 40’
Everton
Erik 57’
Paulo Mendes
Nuno
Leandro
Miguel Batista
Miguel Ângelo
Pisco 53’
César 67’
Jorginho 53’

c

c

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

Classificação
J V E D F-C P

Gondomar 27 15 8 4 37-14 53
Lusitânia Lourosa 27 13 12 2 42-22 51
Sp. Espinho 27 13 9 5 34-18 48
Lusitano FCV 27 13 8 6 45-19 47
AD Sanjoanense 27 13 8 6 35-25 47
Águeda 27 11 10 6 35-24 43
Amarante FC 27 11 8 8 28-21 41
Paredes 27 12 5 10 39-25 41
SC Coimbrões 27 10 10 7 31-27 40
Marítimo B 27 10 10 7 41-30 40
U. Madeira 27 10 6 11 21-27 36
FC Pedras Rubras 27 8 11 8 31-30 35
Leça 27 9 5 13 25-36 32
Cinfães 27 7 7 13 21-29 28
Gafanha 27 8 4 15 38-54 28
Penalva Castelo 27 7 6 14 24-50 27
Cesarense 27 3 11 13 31-42 20
Sp. Mêda 27 0 2 25 15-80 2

Jornada 28.ª - 31/03 – SC Coimbrões-Gondomar; FC Pedras
Rubras-U. Madeira; Gafanha-Águeda; Penalva Castelo-
Amarante FC; Cinfães-Marítimo B; Paredes-Sp. Espinho (do-
mingo, 16 horas); Lusitânia Lourosa-Lusitano FCV; Cesarense-
AD Sanjoanense; Leça-Sp. Mêda

CAMPEONATO DE PORTUGAL — SÉRIE B

Despedia dos adeptos em grande
A equipa de sub15 (iniciados)

de futebol do Sporting Clube de
Espinho despediu-se este sábado
dos jogos em casa do campeonato
nacional 18/19 com uma vitória
ante Moreirense, por 2-1.

Numa primeira parte onde os
da casa foram manifestamente su-
periores em todos os momentos do
jogo, o golo acabaria por ser a mera
tradução de tal supremacia. Este
haveria de surgir nos instantes ini-
ciais da partida por Esteves que
com um remate imparável do ‘meio
da rua’ colocaria a equipa espi-
nhense na frente. As oportunida-
des de golo acabariam por se suce-
der mas só a meio do primeiro tem-
po e após uma bela combinação é
que a diferença no marcador seria
novamente dilatada. Os dois golos
de vantagem levados para o inter-
valo acabavam por se ajustar ple-
namente às incidências da partida.

O segundo tempo apresentou
em campo uma equipa forasteira
apostada em reverter a tendência
do jogo e um Sporting de Espinho
aquém da performance apresenta-
da durante o primeiro tempo. As-
sim, o segundo tempo iria ser dis-

putado numa onda de maior equilí-
brio em termos de domínio e o con-
trolo que os espinhenses foram ten-
tando exercer na etapa inicial da
partida haveria de se dissipar. As
oportunidades foram surgindo jun-
to das duas balizas no decorrer des-
te período do jogo mas seria somen-
te nos descontos que o marcador
mexeria e desta feita para a equipa
visitante.

O resultado final acaba por re-
fletir a diferença de desempenho
manifestada entre os dois conjuntos
e por esse motivo, a equipa Espi-
nhense acaba por ser uma justa ven-
cedora.

Sporting Espinho, 2
Moreirense, 1

Jogo no Centro de Formação do
Sporting Clube de Espinho, em
Silvalde. Árbitro: Fernando Ferreira
(AF Guarda). Árbitros assistentes:
Fábio Costa e Hugo Santos.

Ao intervalo: 2-0.
Sporting Clube de Espinho –

Diogo Guimarães; Gonçalo Faneco,
Diogo Silva, Bruno Faria e Duarte
Santos; Daniel Fati, Afonso Oliveira
e André Esteves; Rui Faria, Daniel
Camarão e Gustavo Castro.

Pereira; Diogo Mendes, Rui Sousa,
David Ribeiro e Bernardo Fer-
nandes; Gonçalo Fernandes, Diogo
Silva e José Campos; Cláudio Coe-
lho, Guilherme Santos e João Bessa.

Substituições: Rui Sousa por
Xavier Macedo (35), Bernardo
Fernandes por Pedro Cerqueira (35),
Diogo Silva por David Ribeiro (35),
Cláudio Coelho por Nélio Cabaço

(50) e Gonçalo Fernandes por
Ricardo Martins (60).

Não utilizados: Rui Abreu e
David Dias. Treinador: Marco
Martins.

Golos: 1-0, por André Esteves
(3); 2-0, por Rui Faria (16); 2-1, por
David Ribeiro (70).

Disciplina: cartão amarelo a
Pedro Cerqueira (70).

Substituições: Gonçalo Fanedo
por Hugo Lage (35), Rui Faria por
Serginho (35), André Esteves por
Costinha (35), Gustavo Castro por
André Coutinho (55) e Daniel Ca-
marão por Faniqueira (79).

Não utilizados: Rodrigo Lourei-
ro e Duarte Ferreira. Treinador: Nél-
son Capela.

Moreirense Futebol Clube – Rui

A equipa de futebol sénior do Sporting
Clube de Espinho venceu o Cinfães por 3-1,
em encontro a contar para a 27.ª jornada da
Série B do Campeonato de Portugal. Uma
partida que levou a que os tigres se aproxi-
massem dos dois primeiros classificados, que
empataram, e a acalentar esperanças no cami-
nho para uma boa época. Uma partida onde
foram assinaladas (bem) três grandes penali-
dades e a equipa espinhense esteve muito
mais próximo do que de melhor tem feito ao
logo da temporada. Um resultado e uma vitó-
ria justíssimos e que reflete aquilo que as
equipas levaram ao terreno de jogo.

Desde logo o Cinfães mostrou para o que
ia. O treinador, Paulo Mendes, levou uma
estratégia bem montada, muito defensiva e
com avançados rápidos. Com cinco defesas
(três centrais), os visitantes tentaram travar o

Tigres com garra
caudal ofensivo dos espinhenses que, no de-
correr do jogo, tiveram o mérito de saber
esperar e de trabalhar para fazer desmoronar
todo o esquema implementado pelo seu ad-
versário. Bastou um avanço da linha da frente
dos alvinegros para surgir o primeiro golo,
por Wilson. O jovem avançado surgiu emen-
dar para o primeiro tento da sua equipa.

Adivinhava-se que a equipa de azul, que
tivera ao longo de todo o primeiro tempo
apenas uma oportunidade (surgida de um

livre direto) iria abrir espaços. Contudo, a
estratégia inicial manteve-se e foram os tigres
a estar mais perto do segundo golo quase no
final do primeiro tempo.

Depois do intervalo e de terem descido ao
relvado as equipas de futebol de juvenis e de
iniciados que conseguiram a manutenção nos
nacionais, os tigres assumiram, por inteiro, o
comando do jogo e aos 68 minutos fizeram o
segundo golo na marcação de uma grande
penalidade que castigou o derrube de Gustavo

Moura dentro da grande-área. E pouco de-
pois disto, o goleador brasileiro poderia ter
feito o terceiro tento, quando se isolou e aca-
bou por rematar às malhas laterais.

A partir daqui a equipa de Cinfães acele-
rou e deixou de se acomodar na sua defensi-
va, acabando por reduzir, também, na marca-
ção de um penalti que puniu uma falta de
Vitinha sobre Jorginho.

Já em tempo de compensação, a equipa
liderada por Rui Quinta ampliou. Desta vez
foi Jaime Poulson que foi derrubado dentro
da área e na marcação do castigo máximo,
Carlitos não falhou.

Os tigres estão, assim, a dois pontos do
segundo classificado, o Lourosa e a cinco
pontos do primeiro, o Gondomar.

Manuel Proença

Paredes-Sp. Espinho no domingo às 16 horas
A equipa de futebol sénior do Sporting

Clube de Espinho irá jogar a Paredes, no
domingo, às 16 horas, em jogo da 28.ª jor-
nada da Série B do Campeonato de Portu-
gal.

Os tigres irão defrontar o oitavo classi-

ficado, o União Sport Clube Paredes que foi
derrotado, na última jornada, pelo Lusita-
no de Vildemoinhos, por 2-0.

Recorde-se que na primeira volta, o
Sporting Clube de Espinho empatou com o
Paredes (0-0), no Estádio do Bolhão.

As equipas de futebol de juvenis e de iniciados do Sporting Clube de Espinho desceram ao relvado do
Estádio do Bolhão, durante o intervalo do jogo da equipa sénior, para receberem os aplausos dos adeptos

tigres por terem conseguido a manutenção nos respetivos campeonatos nacionais
Fotos SÉRGIO SANTOS

Foto SÉRGIO SANTOS
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Académica perde no Castêlo
A equipa de voleibol de

seniores masculinos da Asso-
ciação Académica de Espinho
perdeu o jogo da 2.ª jornada
da Segunda Fase (Série dos
Últimos) do Campeonato
Nacional da 1.ª Divisão dian-
te o Castêlo da Maia, por 3-0
(25-23, 26-24 e 25-16). Os
academistas somam, assim, a
segunda derrota e estão na
última posição da tabela
classificativa. No fim-de-se-
mana, a equipa do Mocho terá
dupla jornada. No sábado, às
17 horas, os academistas irão
jogar ao Pavilhão Ilídio Ra-
mos, a Matosinhos, com o
Leixões. No domingo, às 16
horas, recebem no Pavilhão
Arquiteto Jerónimo Reis a
equipa do Voleibol Clube de
Viana.

Castêlo Maia, 3
Académica Espinho, 0
Jogo no Pavilhão do Cas-

têlo da Maia Ginásio Clube.
Árbitros: José Caramez e

Paulo Gavina.
Parciais: 25-23 (25m), 26-

24 (27m) e 25-16 (21m).
Castêlo da Maia Ginásio

Clube – Lucas Salim (5 pon-
tos), Diego Raposo (11), Lucão
(7), Renan Salton (5), Andrei
Kovalenko (21) e Simon Guer-
ra (7) – seis inicial; Kiko e
Gustavo Figueiredo (líberos);
João Alves, Miguel Peixoto
(1), Francisco Amorim, Ma-
nuel Meirinho (nj), Henrique
Ferreira (nj) e Diogo Salvador
(nj).
Treinador: Nuno Abrantes.

Associação Académica
de Espinho – Nuno Silva (3
pontos), Bruno Gonçalves (4),
Daniel Canas (11), Jorge
Iglésias (2), Releya Speller (14)
e Fernando Silva (6) – seis
inicial; Simão Pedrosa (lí-
bero); Gonçalo Iglésias, Hugo
Monteiro, Rui Silva, Jonathan
Nunes (nj), Gonçalo Sapage
(nj), Tiago Nunes (nj) e Fran-
cisco Oliveira (nj).
Treinador: Ricardo Teixeira.

Sporting de Espinho vence S. Mamede

Cadetes e iniciados do Mocho vencem Benfica
A equipa de voleibol de

juniores masculinos da As-
sociação Académica de Es-
pinho recebeu, no domin-
go, o Sporting Clube de Es-
pinho. Os tigres venceram o
jogo 0-3.

Numa deslocação dupla,
os cadetes academistas ven-
ceram o Sport Lisboa e Benfica
por 2-3.

A equipa dos iniciados na
mesma deslocação, venceu

também o Benfica por 2-3.
Os infantis do Mocho, em

São Mamede de Infesta, ven-
ceram a equipa local, a Asso-
ciação Académica de São
Mamede, por 0-3.

Por fim, o escalão dos
Minis B masculinos na pri-
meira volta do Torneio Regi-
onal em São Mamede Infesta,
participaram com três equi-
pas, ficando em 2.º, 4.º e 6.º
lugares.

Manuel Figueiredo e Francisco Mendes
nos convocados dos sub17 de voleibol

Os jogadores de voleibol espinhenses, Francisco Mendes
(SC Espinho) e Manuel Figueiredo (AA Espinho) estão entre
os 22 convocados para a Seleção Nacional de Sub17 masculina
no âmbito da preparação para a 2.ª Ronda da Fase de Quali-
ficação para o Campeonato da Europa.

O quartel-general dos Sub17 está sediado no Pavilhão da
Escola Secundária Carolina Michaelis, no Porto.

Tigres
perdem
primeiro
duelo

A equipa de voleibol de
seniores masculinos do
Sporting Clube de Espinho
perdeu o primeiro jogo das
meias-f inais  de apura-
mento de campeão com o
Sporting Clube de Portu-

gal por 1-3 (23-25, 25-15,
25-27 e 21-25).

Os tigres estão agora obri-
gados a vencer um dos próxi-
mos dois embates em Lisboa
para trazer de volta a discus-
são da eliminatória para a
Arena Tigre.

Apesar do maior favori-
tismo forasteiro, o Sporting
de Espinho deu uma resposta
positiva nos dois primeiros
sets e por pouco não conse-
guiu mesmo a reviravolta.

E apesar de uma boa en-
trada no quarto set, não teve
argumentos para contrariar
os leões e acabou derrotado.

Sporting Espinho, 1
Sporting, 3

Jogo na Arena Tigre, na
Nave Desportiva de Espi-
nho.

Árbitros: Pedro Pinto e
Pedro Gonçalves.

Parciais: 23-25 (27m), 25-
15 (23m), 25-27 (31m) e 21-
25 (29m).

Sporting Clube de Es-
pinho – José Rojas (14 pon-
tos), Marco Ferreira (15),
Guilherme Meneses (5),
Everton Almeida (13), Lou-
renço Martins (16) e Arman-
do Velasquez (2) – seis ini-
cial; Januário Alvar (líbero);

Afonso Guerreiro, Phelps,
João Pedrosa (1), Rodrigo
Pernambuco (2), Simão Tei-
xeira (nj) e Gonçalo Sousa
(nj).

Treinador: Filipe Vitó.
Sporting Clube de Por-

tugal – Kibinho (3 pontos),
Angel Dennis (18), Miguel
Maia, João Simões (9), Jordan
Richards (7) e Hélio Sanches
(10) – seis inicial; Hugo Ribei-
ro (líbero);  Guillermo Hernan
(2), Wallace Martins (5),
Marko Bojic (1), André Brown
(6), Roberto Reis, Zé Pedro e
João Fidalgo (nj).

Treinador: Hugo Silva.

Ronda cada vez mais só
A equipa do Grupo

Desportivo Ronda conti-
nua na liderança da 1.ª
Divisão da Liga de Fute-
bol Popular de Espinho,
tendo goleado a conter-
rânea, a Associação Des-
portiva de Guetim por 5-
1. As grandes surpresas
da jornada foram os em-
pates do Cantinho da
Ramboia, diante o Grupo
Desportivo da Idanha (2-
2) e o Rio Largo com os
Magos de Anta (1-1).

Na 2.ª Divisão, o Des-
portivo Regresso goleou
o Cruzeiro de Silvalde (6-
0) e ganhou terreno ao
Grupo Desportivo dos
Outeiros que perdeu com
a Lomba de Paramos, por
1-2.

LIGA DE FUTEBOL POPULAR DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO - Resultados
GD Ronda-AD Guetim ........................ 5-1
Leões Bairristas-Novasemente ........... 3-0
Águias Paramos-Corga Silvalde ........ 1-2
GD Idanha-Cantinho Ramboia .......... 2-2
Rio Largo-Magos Anta ........................ 1-1
Quinta Paramos-Desp. Ponte Anta ... 2-0
Folgou a Assoc. Esmojães

Classificação
J V E D F-C P

GD Ronda 17 15 1 1 54-8 46
Quinta Paramos 17 12 2 3 34-17 38
Leões Bairristas 16 11 2 3 43-18 35
Corga Silvalde 16 9 3 4 35-24 30
Cantinho Ramboia 17 7 3 7 44-35 24
Rio Largo 18 7 3 8 24-30 24
Águias Paramos 16 6 3 7 24-26 21
Novasemente 16 6 3 7 22-33 21
Magos Anta 17 5 4 8 27-29 19
Assoc. Esmojães 16 4 5 7 23-35 17
AD Guetim 17 5 2 10 19-34 17
Desp. Ponte Anta 17 4 1 12 20-37 13
GD Idanha 18 0 4 14 20-63 4

Próxima jornada
Novasemente-GD Idanha
(Cassufas/domingo/10h)

Desp. Ponte Anta-Magos Anta
(Idanha/sábado/15h)

Assoc. Esmojães-Águias Paramos
(Cassufas/sábado/17h15)

Corga Silvalde-Leões Bairristas
(Seara/sábado/17h15)

Cantinho Ramboia-GD Ronda
(Seara/domingo/15h)
AD Guetim-Rio Largo

(Guetim/domingo/10h)
Folga a Quinta Paramos
Melhores marcadores

Hélder Resende (GD Ronda) ............... 18
Miguel Oliveira (Leões Bairristas) ...... 12
Marcos Neto (Magos Anta) ................. 11

2.ª DIVISÃO - Resultados
Estrelas Ponte Anta-Estrelas Divisão 2-3
Desp. Regresso-Cruzeiro Silvalde ..... 6-0
GD Outeiros-Lomba Paramos ............ 1-2
Império Anta-Águias Anta ................. 0-4
Juvent. Estrada-Estrelas Vermelhas .. 2-2
Morgados Paramos-Bairro P. Anta ... 3-2

Classificação
J V E D F-C P

Desportivo Regresso16 13 0 3 53-18 39
GD Outeiros 16 11 2 3 32-13 35

Morgados Paramos16 9 2 5 31-26 29
Águias Anta 16 8 3 5 43-30 27
Estrelas Ponte Anta16 8 2 6 40-28 26
Estrelas Divisão 16 8 2 6 29-30 26
Estrelas Vermelhas 16 5 6 5 27-29 21
Bairro Ponte Anta 16 5 2 9 23-41 17
Cruzeiro Silvalde 16 4 3 9 30-48 15
Juventude Estrada 16 2 7 7 21-29 13
Império Anta 16 4 1 11 19-37 13
Lomba Paramos 16 2 4 10 25-44 10

Próxima jornada
Bairro Ponte Anta-Império Anta

(Idanha/sábado/19h15)
Morgados Paramos-Estrelas Divisão

(Paramos/sábado/17h15)
Águias Anta-Juventude Estrada

(Cassufas/sábado/15h)
Estrelas Vermelhas-GD Outeiros

(Seara/sábado/15h)
Cruzeiro Silvalde-Estrelas Ponte Anta

(Seara/domingo/10h)
Lomba Paramos-Desportivo Regresso

(Paramos/domingo/10h)
Melhores marcadores

Fábio Valente (Desp. Regresso) .......... 16
Bruno Oliveira (Est. Ponte Anta) ........ 12
Vítor Reis (Morgados Paramos) ......... 12
Rui Lima (Desp. Regresso) .................. 12

Minis B
masculinos
tigres
vencem
a primeira
volta
do Regional

A equipa de minis de
voleibol do Sporting Clu-
be de Espinho venceu os
sete jogos da primeira
volta do Campeonato Re-
gional, ‘sem espinhas’,
acabando em primeiro
lugar. A equipa B do es-
calão dos tigres arreca-
dou um 6.º lugar.

Entretanto, a equipa
de infantis masculinos do
Sporting Clube de Espi-
nho venceu por 3-1 o
Famalicense. Os cadetes
masculinos tigres, por seu
turno, cederam em casa
por 3-0 frente ao Ala
Gondomar que se apre-

sentou com argumentos
mais fortes.

Por sua vez, os juvenis
masculinos não consegui-
ram ultrapassar a qualida-
de apresentada pelo Lei-
xões e também acabaram
por ceder, mas por 3-1.

Entretanto, os juniores
masculinos venceram a
jornada dupla. No sábado,
em casa, frente à equipa
de Santo Tirso, ganharam
por 3-1 e, no domingo fren-
te aos vizinhos da Associ-
ação Académica de Espi-
nho, venceram pela mar-
gem máxima (3-0).  Um
passo de gigante para o

apuramento para a Final
Oito, o objetivo principal
da época dos espinhenses.

No feminino, as infan-
tis venceram por 3-0 a
equipa da Póvoa de Var-
zim, o Desportivo da Pó-
voa. Vitória que demons-
trou a qualidade das 12
atletas convocadas.

A equipa B do escalão
cedeu frente à equipa da
Figueira da Foz. Por sua
vez, as iniciadas voltaram
às vitórias e venceram o
Colégio do Rosário por 3-
2. Contudo, a equipa B não
passou pela equipa do
APROJ e cedeu pela mar-

gem máxima. As cadetes B
também cederam por 3-0
contra a equipa do APROJ.

Por sua vez, a equipa
de juvenis femininos rece-
beu o Vilacondense e per-
deu por 3-1.

As juniores tigres rea-
lizaram 10 sets no fim-de-
semana e somaram três
pontos: no sábado vence-
ram o Gueifães por 3-2 e,
no domingo, apesar de es-
tarem a vencer por 2-0,
acabaram por cair num
jogo de sorte para o adver-
sário, cedendo-lhes dois
pontos e perdendo a parti-
da.

Foto DIREITOS RESERVADOS

A equipa de voleibol de
seniores femininos do Spor-
ting Clube de Espinho ven-
ceu a Associação Académica
de S. Mamede por 3-2 (16-25,
25-22, 25-22, 19-25 e 15-13),
em encontro da 4.ª jornada da
Série dos Primeiros do Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divi-
são.

A equipa de Sérgio Soares
e Eduardo Faustino continua
na luta pela subida à divisão
principal. Ainda em terceiro
mas já com os mesmos pontos
que o segundo classificado, a
equipa espinhense faz sonhar.

Nesta jornada as espi-
nhenses receberam a equipa
da Académica de São Ma-
mede que em nada facilitou o
seu caminho: uma entrada
atípica das tigres fez com que
a equipa visitante saísse por
cima no primeiro set. No se-
gundo parcial a equipa rea-

giu da melhor forma e igua-
lou a partida. O terceiro set
fica marcado pelo grande
equilíbrio entre as duas equi-
pas desde o primeiro ao últi-
mo ponto, onde as espinhen-
ses saíram por cima. No quar-
to set começaram a faltar ar-
gumentos às tigres e a
Académica de S. Mamede
soube aproveitar as fragilida-
des e levar o jogo para a ‘ne-
gra’. A entrada no quinto e
último set não foi brilhante.
As tigres começaram até por
perder por 0-4. No entanto,
foi ponto a ponto que conse-
guiram recuperar e acabar
como vencedoras nas mais de
duas horas de jogo.

No próximo domingo a
equipa do Sporting Clube de
Espinho irá jogar ao Pavilhão
João Rocha, em Lisboa, às 17
horas, com o Sporting Clube
de Portugal.
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Academistas perdem com o Viso
A equipa de sub18 de hó-

quei em campo da Associa-
ção Académica de Espinho
foi derrotada pelo Viso, por
3-5, em jogo a contar para o
Campeonato Nacional reali-
zado no campo sintético de
Santa Maria de Lamas.

Não obstante terem feito
um grande jogo, os jovens aca-
demistas acabaram por ser
derrotados pela aguerrida
equipa (seniores femininos)
do Grupo Desportivo do Viso.
Os mochos fizeram o primeiro
tento da partida por Ruben,
mas logo de seguida as meni-
nas do Viso igualaram (1-1). E
ainda antes do descanso, o Viso

acabou por chegar ao 1-2.
No recomeço da partida,

Rodrigo teve duas boas opor-
tunidades, mas falhou. Paulo
também falhou de baliza aber-
ta e o Viso acabou por chegar
ao 1-3. Porém, quando falta-
vam 10 minutos para o fim, o
Viso, através de dois cantos,
virou o jogo para o 3-5 final.

Eis a constituição da equi-
pa academista:

Pedro Maranhão, Vasco
Silva, Luís Gomes, Paulo Pin-
to, Ruben Silva (cap., 2 golos),
Rodrigo Gomes (1), Pedro
Domingues, Daniel, Leo Fo-
lha, Francisco e Ricardo. Trei-
nador: Joaquim Magano.

Juvenis do Mocho entram a vencer
A equipa de andebol de

juvenis femininos da Associ-
ação Académica de Espinho
iniciou a sua participação no
Campeonato Regional Nível
II Juvenis/Juniores vencen-
do o Académico de Viseu por
29-13.

O início do encontro foi
equilibrado com alternância
no marcador mas aos pou-
cos a equipa local começou
a impor a sua superiorida-
de obrigando o treinador do
Académico a pedir um des-
conto tempo para tentar vol-
tar a equilibrar o jogo. Ape-
sar dos esforços das atletas
do Académico, as espi-
nhenses nunca perderam o
controlo da partida acaban-
do por chegar ao intervalo a
vencer por 15-9.

A segunda parte foi com-
pletamente dominada pela
equipa da Académica de Es-
pinho que manteve uma gran-
de concentração defensiva,
apenas sofreu quatro golos, e
quando em posse de bola ra-
ramente falhava o seu obje-
tivo. Resultado final de 29-13
para a Associação Académica
de Espinho.

A equipa de infantis femi-
ninos deslocou-se a Aveiro
para defrontar o Alavarium
em jogo a contar para o Cam-
peonato Nacional. Partida
inicialmente dominada pela
equipa espinhense, que con-
seguiu um pequeno ascen-
dente que aos poucos o
Alavarium foi eliminando.
Após este período de jogo, a
equipa aveirense não mais

perdeu o controlo do jogo
conseguindo, inclusive, um
ascendente considerável no
marcador, ao intervalo 13-8.

Na segunda parte a toada
ascendente do Alavarium
manteve-se ‘graças’ ao gran-
de número de remates falha-
dos pelas espinhenses. Resul-
tado final de 27-13 para a equi-
pa de Aveiro.

As juniores deslocaram-
se ao Monte para mais uma
jornada do Campeonato Re-
gional Nível II Juvenis/
Juniores. Primeira parte em
que o ACD Monte entrou mais
forte a dominar grande parte
deste período a juntar a pou-
ca concretização das espi-
nhenses fez com o desnível
no marcador ao fim dos pri-
meiros 30 minutos desse uma
vantagem para a equipa da
Casa por 10-6.

A segunda parte foi bem
mais equilibrada graças a
maior eficácia da equipa da
Académica, que conseguiu
ganhar o segundo parcial,
mas não chegou para dar a
volta ao marcador (21-18,
para o Monte).

As iniciadas receberam a
equipa do Alavarium em en-
contro a contar para o Cam-
peonato Regional Nível II. Os
primeiros momentos do jogo
foram bastante equilibrados
com alternâncias no mar-
cador, até que a equipa de
Aveiro perto dos 15 minutos
conseguiu uma vantagem
considerável que viria a ser
anulada no último minuto do
primeiro tempo. Contudo, na

última posse de bola, a equi-
pa do Alavarium voltou a
marcar, chegando ao interva-
lo a vencer por 11-12.

O segundo tempo foi com-
pletamente dominado pela
equipa de Aveiro. As aca-
demistas ressentiram-se fisi-
camente, devido a pequenas
lesões que as atletas sofreram
ao longo do jogo e só terem
uma atleta para ir trocando
no banco. Apesar do domínio
da equipa de Aveiro, as
espinhenses nos últimos mi-
nutos, sem se perceber onde
foram buscar as forças, aca-
baram por reduzir a diferen-
ça no marcador, que chegou a
ser de 15 golos. Resultado fi-
nal de 22-33 para o Ala-
varium.

As minis receberam no
pavilhão Arquiteto Jerónimo
Reis a equipa do LAAC em
jogo a contar para o Campeo-
nato Regional.

Uma partida muito des-
nivelada com domínio total
por parte da equipa que veio
de Aguada de Cima. O gran-
de entrosamento das atletas
do LAAC fez a diferença no
jogo, com o resultado ao in-
tervalo de 6-33 para a equipa
forasteira.

Na segunda parte o do-
mínio da equipa do LAAC foi
uma constante, tendo existi-
do apenas um maior acerto
por parte da equipa aca-
demista que conseguiu sofrer
menos golos e marcar mais
do que no período anterior.
Resultado final de 14-55 para
a equipa de Aguada de Cima.

Novasemente vence Golpilheira
já com os olhos na Taça de Portugal

A equipa de futsal de
seniores femininos do No-
vasemente Grupo Desportivo
venceu o Golpilheira por 2-0
e mantém-se na liderança do
Campeonato Nacional, Fase
de Apuramento do Campeão.
As sementinhas só chegaram
aos golos no segundo tempo,
num jogo em que as ad-
versárias procuraram surpre-

ender as antenses.
No próximo fim-de-sema-

na a equipa do Novasemente
irá jogar as finais da Taça de
Portugal, no Pavilhão Mul-
tiusos de Gondomar.

No sábado, as semen-
tinhas defrontam o Futebol
Clube Vermoim, às 12h30. O
Benfica joga com o Santa
Marta às 10 horas de sábado.

O jogo da final está agen-
dado para domingo, às
14h30, no Multiusos de
Gondomar.

Novasemente, 2
Golpilheira, 0

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

Árbitros: Nuno Nasci-

mento e David Pereira (AF
Coimbra).

Ao intervalo: 0-0.
Novasemente Grupo

Desportivo – Sara Wallace,
Lídia Fortes, Nancy Freitas,
Pisko e Júnior – cinco inicial;
Kati, Vanessa Carvalho, Ca-
rol, Bianca Costa, Sofia Fer-
reira (cap.), Angélica Alves e
Suka.
Treinador: André Teixeira.

Clube Recreativo Golpi-
lheira – Diana Monteiro, Ema
Toscano, Ana Ribeiro, Licas
(cap.) e Tita Rino – cinco inici-
al; Carolina Costa, Maria Soa-

res, Bruna Folgado, Raquel
Amarante, Ana Correia, Jés-
sica Pedreiras e Sarina Neto.
Treinadora: Teresa Jordão.

Golos: 1-0, por Bianca
Costa (27); 2-0, por Pisko (37).

Disciplina: cartão amare-
lo a Kati (34), Jéssica Pedrei-
ras (36), Raquel Amarante
(37), Licas (38), Carol (39) e
Ana Correia (40).

Resultados
Sporting-Nun´Álvares ............... 3-2
Novasemente-Golpilheira ......... 2-0
Quinta Lombos-Santa Luzia ..... 3-1
Benfica-FC Vermoim .................. 7-1

Classificação
J V E D F-C P

Novasemente 5 4 1 0 21-3 13
Benfica 5 4 1 0 16-4 13
Quinta Lombos 5 4 0 1 15-9 12
Sporting 5 2 0 3 11-17 6
FC Vermoim 5 2 0 3 12-22 6
Santa Luzia 5 2 0 3 16-15 6
Golpilheira 5 1 0 4 9-14 3
Nun’alvares 5 0 0 5 4-20 0

Próxima jornada (7 de abril)
Santa Luzia-Novasemente

Golpilheira-Benfica
FC Vermoim-Sporting~

Quinta Lombos-Nun´Álvares

Académica vence
Juventude Pacense

A equipa de hóquei em
patins sénior da Associação
Académica de Espinho ven-
ceu a Juventude Pacense por
7-3, em jogo a contar para a
20.ª jornada do Campeona-
to Nacional da 2.ª Divisão
Norte.

Os academistas, que so-
freram um golo aos quatro
minutos, acabaram por ‘gal-

gar’ no marcador, chegando
a uma vantagem no marcador
de quatro golos ao intervalo
(5-1).

No segundo tempo a equi-
pa pacense ainda acalentou
algumas esperanças de se
aproximar no marcador, mas
os mochos tiveram a calma e
a tranquilidade para gerir a
vantagem.

Académica Espinho, 7
Juventude Pacense, 3
Jogo no Pavilhão Arqui-

teto Jerónimo Reis, em Espi-
nho. Árbitros: Rui Leitão e
Miguel Azevedo (AP Minho).

Ao intervalo: 5-1.
Associação Académica

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

Juventude Pacense – Jor-
ge Mesquita (cap.), João Pau-

lo Marques, Filipe Ribeiro,
Bernardo Valinhas e José
Cabral – cinco inicial; Zé
Pedro Dias, Marcelo Ribeiro,
João Abreu, Vítor Hugo
Moreira e Francisco Ribeiro.

Treinador: Marcos Costa.
Golos: 0-1, por João Paulo

Marques; 1-1, por Fred Sarai-
va; 2-1, por André Pinto; 3-1,
por Fred Saraiva; 4-1, por Fred
Saraiva (ld); 5-1, por Miguel
Costa; 5-2, por João Paulo
Marques; 6-2, por André Pin-
to; 6-3, por José Cabral; 7-3,
por Fred Saraiva.

Disciplina: advertência
verbal a Bruno Moreira, João

Paulo Marques e Bernardo
Valinhas. Cartão azul a Bru-
no Moreira. Duplo azul a José
Cabral.

Resultados
CH Carvalhos-Valença ........................ 8-3
Lavra-FC Porto B .................................. 5-6
Famalicense-CD Póvoa ....................... 8-5
AA Espinho-Juventude Pacense ........ 7-3
AD Sanjoanense-AA Coimbra ........... 5-5
HC Maia-HA Cambra ......................... 2-4
Limianos-Infante Sagres ..................... 4-2

Classificação
J V E D F-C P

AD Sanjoanense 20 13 4 3 97-58 43
CH Carvalhos 20 13 4 3 94-60 43
HA Cambra 20 12 3 5 69-56 39
AA Espinho 20 12 2 6 85-67 38

Juventude Pacense20 10 1 9 87-85 31
Valença 20 8 5 7 86-77 29
FC Porto B 20 9 2 9 79-91 29
Famalicense 20 9 1 10 89-81 28
Limianos 20 8 1 11 66-71 25
CD Póvoa 20 6 4 10 69-87 22
HC Maia 20 7 1 12 78-100 22
AA Coimbra 20 6 3 11 77-91 21
Infante Sagres 20 6 3 11 80-100 21
Lavra 20 3 2 15 60-92 11

Próxima jornada
CD Póvoa-CH Carvalhos

Valença-Lavra
Juventude Pacense-Famalicense

HA Cambra-AA Espinho
Infante Sagres-AD Sanjoanense

AA Coimbra-HC Maia
FC Porto B-Limianos

Ex-tigres
João Furtado
e André Sousa
nas seleções
nacionais

Os jogadores João Furta-
do (Maia/ISMAI) e André
Sousa (Futebol Clube do Por-
to), que iniciaram a sua car-
reira no Sporting Clube de
Espinho, estão nos convoca-
dos para a Seleção Nacional
de Andebol, respetivamente,
de Sub21 e de Sub19.

João Furtado foi convoca-
do para o estágio da Seleção
Nacional de Sub21 que irá
realizar-se em Portimão (Al-
garve), de 8 a 12 de abril, en-
quanto André Sousa irá par-
ticipar no estágio e no Tor-
neio Internacional de Lagoa,
de 7 a 12 de abril, em Lagoa,
também no Algarve.

A Seleção Nacional Sub21
Masculinos, prepara-se para
disputar, em junho, o Cam-
peonato do Mundo e o treina-
dor Nuno Santos convocou
18 os atletas.

A Seleção Nacional Sub19
Masculinos, treinada por
Carlos Martingo, participa no
Torneio Internacional de La-
goa, uma prova que conta com
a participação de Portugal,
Espanha, França e Israel.

Juvenis tigres vencem Padroense
A equipa de andebol de

juniores masculinos do Sp. Es-
pinho somou a segunda der-
rota na segunda fase do Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divi-
são. Os tigres foram a Celorico
de Basto perder com o Beca
por 30-24 (17-11, ao interva-
lo).

Entretanto, a equipa de
juvenis masculinos dos tigres
bateu o Padroense por 35-26
(15-10, ao intervalo), em jogo
a contar para a segunda fase,
Zona 1, no Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão.

Por sua vez, a equipa de
iniciados masculinos do Sp.
Espinho foi a Avanca empa-
tar com os locais (25-25, com
12-13 ao intervalo), em jogo
do Campeonato regional, Ní-
vel II, Grupo B.

Os infantis masculinos ti-
gres foram a Estarreja vencer
os locais por 25-36 (10-19, ao
intervalo), em encontro do

Campeonato Regional.
Os minis masculinos do

Sporting de Espinho, equipa
A, perderam com o Monte
por 30-22, em jogo do Cam-
peonato Regional. No entan-
to, a equipa B alcançou uma
vitória por 41-38 ante a
Sanjoanense A.

Próximos jogos:
Sporting de Espinho-

Sanjoanense (juniores mascu-
linos), domingo, às 12 horas,
na Escola de Arcozelo; Arse-
nal Devesa-Sporting de Espi-
nho (juvenis masculinos), sá-
bado, às 16 horas, no Pavi-
lhão Maximinos, em Braga;
Sporting de Espinho-S. Paio
de Oleiros (iniciados mascu-
linos), domingo, às 11h30, em
S. Paio de Oleiros; Sporting
de Espinho-Monte (infan-
tis masculinos), sábado, às
11h45, no Pavilhão Munici-
pal Napoleão Guerra, em
Cassufas (Anta).
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GD Ronda conquista
mais um pódio

Na manhã de domingo, no concelho de Vila Nova de Gaia,
mais precisamente na vila de Pedroso, p atleta do Grupo
Desportivo Ronda, Joaquim Pereira Silva (M/50) esteve em
destaque ao conquistar o terceiro lugar no seu escalão, conclu-
indo os 10kms da prova em 36m06s.

Já na corrida feminina, Deolinda Paula Ferreira realizou o
tempo de 52m37s e foi a oitava melhor em F/45.

Entretanto no sábado ao final da tarde, Sandra Costa,
Carla Pacheco, Tiago Silva, Paulo Mota, João Moreira e Luís
Guimarães estiveram em representação do Grupo Desportivo
Ronda na Meia Maratona da Primavera em Santa Maria da
Feira.

Rio Largo entra
na Primavera por
asfalto e montanha

Os atletas do Rio Largo
estiveram a competir em duas
frentes bem distintas, bem
distantes, mas igualmente exi-
gentes e com ótimos resulta-
dos. No sábado, 11 atletas des-
locaram-se a Terras de Santa
Maria para correr a 1.ª Meia
Maratona de Santa Maria da
Feira, (Meia Maratona da Pri-
mavera) com partida e chega-

da no Europarque. Um traça-
do bem exigente mas com
muita animação proporciona-
da pela organização da pro-
va, com passagens em zonas
emblemáticas da cidade, en-
tre as quais se destaca uma
volta ‘olímpica’ aos 17km no
relvado do Estádio Marcolino
Castro, casa do Feirense.

Nesta prova o destaque

principal vai para Julia Schia-
von que conseguiu um exce-
lente 4.º Lugar da Geral e 1.º
no escalão F35. Destaca-se
também José Pereira, primei-
ro atleta do Rio Largo a cortar
a meta, e João Carvalho que
obteve um recorde pessoal na
distância.

No domingo estiveram
mais quatro atletas veteranos
em prova, no Trilhos Amen-
doeiras em Flor no Moga-
douro, evento que já vai na
17.ª edição e é constituído por
um Trail de 20.8km com des-
níveis exigentes em ambiente
de montanha.

Nesta prova os resultados

também foram bastante satis-
fatórios no escalão a que per-
tencem (M60), com Adriano
Queiroz a ser segundo classi-
ficado, Alfredo Santos tercei-
ro classificado, Joaquim Go-
mes quinto classificado e por
ultimo José Falcão, sétimo
classificado que, apesar de
estar a limitado devido a le-
são, quis representar o clube.

Grande parte destes atle-
tas continuam a afinar as ‘má-
quinas’ para o grande evento
do ano competitivo, a Gene-
rali Milano Marathon, que se
realiza já no próximo dia 7 de
abril na cidade Italiana de
Milão.

Sporting de Espinho vence
Meia Maratona da Primavera

No sábado realizou-se em San-
ta Maria da Feira, a Meia Marato-
na da Primavera, onde esteve pre-
sente a equipa de atletismo do
Sporting Clube de Espinho/
António Leitão, com 15 atletas.

Numa prova bastante dura, o
Sporting de Espinho obteve o pri-
meiro lugar da classificação coletiva
com 3h57m55s, à frente do S. Paio
de Oleiros (segundo) e Clube Atle-
tismo de Ovar (terceiro).

Este resultado resulta da classi-
ficação dos atletas Fábio Correia (12.º
lugar da classificação geral/3.º
sénior), Rui Santos (13.º da geral/2.º
M45) e Paulo Oliveira (24.º da ge-
ral/5.º M45).

Na prova principal participaram
também os atletas Miguel Marques
(29.º da geral/2.º Sub-23), Lígia
Casimiro (356.º da geral/5.ª F40),
Olga Gomes (396.º da geral/9.ª F45),

Jorge Sousa (584.º /120.º M45), Isa-
bel Aguiar (641.º /22.ª F35), António
Albuquerque (676.º /129.º M45).

Na prova de estafetas a equipa
teve a participação de uma equipa
masculina constituída pelos atletas
Tiago Oliveira e Miguel Faria que
obteve o 3.º lugar, uma equipa mista
constituída por Sónia Santos e Carlos
Ferreira em 1.º lugar e uma equipa
feminina composta por Carla Fer-

reira e Margarida Machado em
29.º lugar.

No domingo, os atletas Pau-
lo Oliveira, Jorge Coelho e
Hortense Tenda participaram na
Meia Maratona de Braga, com a
atleta feminina a obter o 2.º lu-
gar sénior.

Também no domingo a atleta
Carla Ferreira esteve na Petrus
Run em Pedroso.

Realizou-se no sábado,
na Nave Desportiva de Es-
pinho, o II Encontro AGN e
o Torneio de Aparelhos da
1.ª Divisão, organizado pela
Associação de Ginástica do
Norte e a colaboração da As-
sociação Académica de Es-
pinho.

Nestas competições par-
ticiparam cerca de 60 ginas-
tas, dos vários escalões,
Benjamins, Infantis, Iniciadas,
juvenis, Juniores e Seniores.

Da Associação Académica
de Espinho, no Encontro
AGN, participaram as ginas-
tas Margarida Novo e Leonor
Cunha. Estas duas ginastas
são do escalão de Infantis e
nesta competição a avaliação
é apenas qualitativa, sendo
que as ginastas obtiveram a
classificação de Suficiente.

No torneio de Aparelhos
da 1.ª Divisão, a Associação
Académica de Espinho parti-

cipou com as ginastas, Maria
Osório (Iniciada), Francisca
Faustino (Juvenil), Bárbara
Santos, Beatriz Salvador e
Mariana Fonseca (juniores).

Eis a classificação:
Iniciadas – Maria Osório,

1.º lugar em bola.
Juvenis – Francisca Faus-

tino, 3.º lugar em bola.
Juniores – Sofia Amorim,

3.º lugar em bola; Mariana
Fonseca, 1.º lugar em corda e
3.º lugar em maças.

Juniores Elite – Bárbara
Santos, 1.º lugar em bola e
maças e 2.º lugar em fita;
Beatriz Salvador, 1.º lugar em
corda e fita e 2.º lugar em
bola.

A Associação de Ginásti-
ca do Norte homenageou as
ginastas Bárbara Santos e
Beatriz Salvador por terem
alcançado o Escalão Juniores
Elite no Torneio Internacio-
nal de Lisboa.

GymnoStar com ‘ouro’ e ‘prata’
A GymnoStar participou

com 36 ginastas no II Encon-
tro de GpT, organizado e di-
namizado pela Associação de
Ginástica do Norte que se re-
alizou no Complexo Despor-
tivo Municipal de Caminha,
conquistando uma “Menção
Ouro” com o Grupo StarGym
que é constituído pelos ginas-
tas que competem em todos
os escalões de ginástica acro-
bática a nível nacional (Ana
Teixeira, Ana Neves, Ana
Vaz, Beatriz Rodrigues, Ca-
rolina Reis, Cátia Sousa, Cris-
tina Shymon, Daniel Shymon,
Fábia Sousa, Filipa Pértiga,
Inês Maia, Inês Pértiga, Inês
Preda, Íris Rocha, Íris Teixeira,

Lara Pereira, Luana Rodri-
gues, Marta Bessa, Miguel
Moreira, Pedro Vicente, Ri-
cardo Lourenço, Rita Maia,
Samuel Sá, Sara Marques,
Soraia Coelho) . A rotina apre-
sentada desenrolou-se ao som
emblemático daquele que é
um dos maiores símbolos da
nossa cultura, o fado, sendo o
ponto alto desta rotina a exe-
cução técnica apesar das difi-
culdades das figuras acrobá-
ticas apresentadas.

Também os “mais peque-
nos”, Classe StarKids” (Bea-
triz Santos, Bia Pedroso, Érica
Coelho, Juliana Simões, Lara
Costa, Lara Tavares, Leonor
Carreira, Maria Costa, Maria

Oliveira, Marina Coelho,
Melanie Maia, Natali Gomes)
arrecadou a “Menção Prata”
ao som de “Meu amor de lon-
ge” e “Sr. Extraterrestre”, fa-
dos “brejeiros” que permiti-
ram uma rotina alegre e de
“rara beleza” mesmo na sua
simplicidade técnica.

Esta associação regressou
a Guetim, onde realizou, no
domingo, a “II Gala da Pri-
mavera GymnoStar” dando
as boas vindas á estação das
flores com um xaile, uma gui-
tarra portuguesa, uma voz e
muito sentimento, uma sim-
ples imagem que descreve o
tema deste evento, “Fado nas-
ceu um dia”.

Ginastas academistas medalhadas

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Tigre Cup 2019 com mais
de meio milhar de atletas

Vai realizar-se entre 18 e 20 de abril a oitava edição do
Tigre Cup, um torneio de futebol juvenil, destinado a jo-
vens, nascidos nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011. O evento organizado pelo Sporting Clube de Espinho
terá lugar, portanto, no período das férias escolares da
Páscoa, proporcionando a todos os clubes participantes, o
convívio em competição dos seus atletas e dirigentes, como
prémio pelo seu trabalho e dedicação no na época 2018/
2019.

O Tigre Cup 2019 terá, mais uma vez, como patrono, o
conceituado técnico, Manuel José, antigo atleta, treinador e
glória do Sporting Clube de Espinho e do futebol nacional
e tem ainda como objetivo, proporcionar o desenvolvimen-
to do espírito desportivo, ajudar ao aprofundamento do
fair-play entre todos os intervenientes, criar condições para
um melhor e maior intercâmbio de culturas e experiências,
promover o relacionamento entre as camadas desportivas
mais jovens, proporcionando aos participantes e seus acom-
panhantes um maior conhecimento turístico do concelho.

O torneio decorrerá no Centro de Formação do Sporting
Clube de Espinho, e será jogado em campo de futebol com
piso de relva sintética em horários diurnos e noturnos.

Participarão mais de 500 jogadores e mais de 50 dirigen-
tes em representação de 40 equipas.
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FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

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

Resultados
Amarante-Sp. Espinho ............................... 3-2
Trofense-Penafiel ........................................ 2-1
Abambres-Cesarense .................................. 4-0
Padroense-Lamego ..................................... 3-2

Classificação
J V E D F-C P

Amarante 6 4 0 2 13-8 27
Padroense 6 4 1 1 12-6 26
Penafiel 6 3 1 2 7-5 22
Trofense 6 3 1 2 12-9 20
Abambres 6 2 1 3 12-12 16
Sp. Espinho 6 2 1 3 9-9 15
Lamego 6 1 2 3 6-13 15
Cesarense 6 1 1 4 8-17 13

Próxima jornada
Sp. Espinho-Padroense
(Espinho/sábado/16h)

Penafiel-Amarante
Cesarense-Trofense
Lamego-Abambres

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

Resultados
Sp. Espinho-Moreirense ............................. 2-1
Rio Ave-Freamunde ................................... 2-1
Paços Ferreira-Régua .................................. 8-0
Desp. Aves-Coimbrões .............................. 2-2

Classificação
J V E D F-C P

Rio Ave 13 8 3 2 27-14 38
Sp. Espinho 13 8 1 4 16-15 34
Moreirense 13 8 2 3 27-18 29
Paços Ferreira 13 5 4 4 28-13 25
Freamunde 13 5 4 4 21-17 23
Coimbrões 13 4 5 4 17-12 21
Desp. Aves 13 2 4 7 14-23 13
Régua 13 0 1 12 6-44 2
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Última jornada
Coimbrões-Sp. Espinho

(Coimbrões/domingo/11h)
Moreirense-Rio Ave

Freamunde-Paços Ferreira
Régua-Desp. Aves

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 23 20 1 2 116-20 61
Fiães 22 19 1 2 87-13 58
Arrifanense 22 17 3 2 81-23 54
Cucujães 22 17 1 4 79-18 52
Geração Paramos 23 15 3 5 63-31 48
S. Vicente Pereira 23 14 4 5 79-43 46
Macieirense 22 13 4 5 81-31 43
Canedo 22 13 1 8 88-44 40
Valecambrense 23 12 1 10 53-45 37
Ovarense 22 8 2 12 36-62 26
Fermedo 23 7 3 13 37-60 24
Milheiroense 23 5 1 17 26-78 16
Sanguedo 22 5 1 16 33-94 16
Vilamaiorense 23 3 2 18 19-73 11
Tarei 22 3 1 18 23-82 10
Macieira Cambra 22 2 2 18 15-108 8
Mosteirô 23 2 1 20 26-117 7

Próxima jornada
Arrifanense-Geração Paramos

(Arrifana/sábado/15h)
Cucujães-Oliveirense

Canedo-Fiães
Milheiroense-S. Vicente Pereira

Vilamaiorense-Macieirense
Fermedo-Tarei

Ovarense-Macieira Cambra
Valecambrense-Sanguedo

Folga o Mosteirô
JUVENIS – 1.ª DIVISÃO

Resultados
Avanca-Taboeira ......................................... 1-5
Alba-Anadia ................................................. 2-0
Cesarense-Oliveirense ................................ 0-4
Beira Mar-Fiães ............................................ 2-0

Próxima jornada
Luso-Sp. Espinho B

(Luso/domingo/11h)
Avanca-Arrifanense
Anadia-Sanjoanense
Gafanha B-Vaguense
Lourosa-S. João Ver

Estarreja-Mourisquense
Beira Mar-Oliveirense

U. Lamas-Fiães
Feirense B-Cesarense

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Marfoot Silvalde-ADF Anta ...................... 0-1
Vilamaiorense-P. Brandão ......................... 2-0
Fermedo-Sp. Espinho C ............................. 4-0
Sanguedo-S. Martinho ............................... 2-0
Paivense-Rio Meão ................................... 10-0
Lourosa B-Argoncilhe ................................ 4-0
Esmoriz-Fiães B ........................................... 5-1

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 23 21 2 0 122-10 65
ADF Anta 23 20 1 2 125-13 61
Esmoriz 23 20 1 2 119-10 61
Marfoot Silvalde 23 14 2 7 72-29 44
P. Brandão 23 13 3 7 59-27 42
Vilamaiorense 23 13 1 9 49-28 40
Fermedo 23 12 2 9 68-43 38
Lourosa B 23 11 5 7 64-45 38
Fiães B 23 8 0 15 34-59 24
Sanguedo 23 7 0 16 32-96 21
Rio Meão 22 3 4 15 20-83 13
Argoncilhe 23 3 2 18 24-81 11
Sp. Espinho C 23 2 1 20 19-119 7
S. Martinho 22 1 0 21 12-176 3

Próxima jornada
P. Brandão-ADF Anta

(P. Brandão/domingo/11h)
Sp. Espinho C-Vilamaiorense

(Espinho/domingo/10h)
S. Martinho-Fermedo
Rio Meão-Sanguedo
Argoncilhe-Paivense

Fiães B-Lourosa B
Marfoot Silvalde-Esmoriz

(Seara/sábado/9h)
INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B

Resultados
S. Vicente Pereira-Arada ............................ 4-1
Cesarense-Arrifanense B ........................... 6-3
ADF Anta B-Arouca ................................... 1-2
Sanjoanense-Milheiroense ......................... 4-0
P. Brandão B-Esc. Rui Dolores ................ 0-11
Lourosa C-Cortegaça .................................. 1-7
Cucujães-Feirense C ................................... 2-0

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 23 20 1 2 109-16 61
Cortegaça 23 20 0 3 111-17 60
Esc. Rui Dolores 23 18 2 3 130-30 56
Feirense C 23 18 0 5 66-20 54
Sanjoanense 23 14 3 6 66-35 45
Cesarense 23 12 5 6 61-33 41
Arouca 23 12 3 8 52-27 39
Lourosa C 23 8 6 9 50-52 30
Milheiroense 23 5 5 13 16-45 20
ADF Anta B 23 6 1 16 33-74 19
S. Vicente Pereira 23 5 4 14 28-101 19
P. Brandão B 23 4 2 17 16-72 14
Arrifanense B 23 2 1 20 12-113 7
Arada 23 0 1 22 10-125 1

Próxima jornada
Arrifanense B-Arada

Arouca-Cesarense
Milheiroense-ADF Anta B

(M. Poiares/domingo/11h)
Esc. Rui Dolores-Sanjoanense

Cortegaça-P. Brandão B
Feirense C-Lourosa C

Cucujães-S. Vicente Pereira
INFANTIS – FUTEBOL 9 – ZONA NORTE

Resultados
Vaguense-Luso ............................................ 2-1
Pampilhosa-Avanca .................................... 2-5
Salesiano Arouca-Esc. Rui Dolores .......... 1-5
Marfoot Silvalde-Severfintas .................... 2-3

Classificação
J V E D F-C P

Avanca 6 5 0 1 14-6 15
Severfintas 7 5 0 2 16-9 15
Salesiano Arouca 7 4 1 2 16-7 13
Esc. Rui Dolores 6 3 1 2 23-9 10
Vaguense 7 3 0 4 12-22 9
Luso 6 2 1 3 8-8 7
Marfoot Silvalde 6 2 1 3 10-10 7
Pampilhosa 7 0 0 7 4-32 0

Próxima jornada
Luso-Avanca

Pampilhosa-Esc. Rui Dolores
Salesiano Arouca-Severfintas
Vaguense-Marfoot Silvalde

(Vagos/sábado/9h)

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Fiães 9 8 1 0 44-12 25
Sp. Espinho 9 7 0 2 47-16 21
Cortegaça 9 6 0 3 27-23 18
Feirense 9 5 1 3 28-11 16
Paivense 9 5 1 3 27-27 16
S. João Ver 9 5 0 4 22-21 15
Sanjoanense 9 3 1 5 22-31 10
Cesarense 9 1 2 6 15-31 5
Fermedo 9 1 1 7 16-38 4
Cucujães 9 0 1 8 8-46 1

Próxima jornada
S. João Ver-Sanjoanense

Fiães-Cesarense
Paivense-Sp. Espinho
(C. Paiva/sábado/9h)

Fermedo-Feirense
Cortegaça-Cucujães

INFANTIS A – 2.ª FASE – GOLD A
Classificação

J V E D F-C P
Feirense 6 5 0 1 35-9 15
P. Brandão 6 5 0 1 22-12 15
Rio Meão 6 4 0 2 23-15 12
ADF Anta 6 3 1 2 17-25 10
Vilamaiorense 6 2 0 4 13-18 6
U. Lamas 6 1 1 4 23-19 4
Canedo 6 0 0 6 8-43 0

Próxima jornada
ADF Anta-Rio Meão

(Cassfufas/sábado/9h)
Feirense-P. Brandão

Canedo-Vilamaiorense
Folga o U. Lamas

INFANTIS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

Vilamaiorense-Cucujães ............................ 5-2
Lourosa-Estarreja ........................................ 3-5
Feirense-Oliveirense ................................... 4-1
Geração Paramos-Fermedo ....................... 3-1
Salesiano Arouca-Sanjoanense ................. 4-4

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 9 9 0 0 80-10 27
Estarreja 9 7 0 2 53-25 21
Vilamaiorense 9 6 1 2 45-27 19
Oliveirense 9 5 1 3 43-21 16
Sanjoanense 9 4 3 2 41-24 15
Lourosa 9 4 2 3 39-23 14
Fermedo 9 2 0 7 11-51 6
Geração Paramos 9 2 0 7 17-82 6
Cucujães 9 1 1 7 13-47 4
Salesiano Arouca 9 0 2 7 22-54 2

Próxima jornada
Cucujães-Estarreja

Lourosa-Oliveirense
Feirense-Fermedo

Geração Paramos-Sanjoanense
(Paramos/sábado/11h)

Vilamaiorense-Salesiano Arouca

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD A
Classificação

J V E D F-C P
Fiães 6 5 0 1 39-14 15
ADF Anta 6 5 0 1 22-15 15
Sp. Espinho 6 3 1 2 31-24 10
Marfoot Silvalde 6 3 1 2 16-21 10
Cortegaça 6 3 0 3 19-21 9
Esc. Rui Dolores 6 1 0 5 15-33 3
Lourosa B 6 0 0 6 5-19 0

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-Fiães
(Seara/sábado/10h15)

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

Folga o Cortegaça

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD B
Classificação

J V E D F-C P
P. Brandão 6 6 0 0 27-2 18
ADF Anta B 6 4 0 2 34-8 12
S. João Ver 6 4 0 2 19-14 12

Rio Meão 6 3 0 3 16-20 9
Esc. Rui Dolores B 5 2 0 3 18-23 6
Argoncilhe 5 1 0 4 6-32 3
Sanguedo 6 0 0 6 3-24 0

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

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

BENJAMINS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

CB Estarreja 8 7 1 0 54-8 22
Cortegaça 8 6 2 0 42-11 20
Oliveirense 8 5 1 2 36-25 16
Feirense 8 5 0 3 24-10 15
Sanjoanense 8 4 1 3 30-24 13
Marfoot Silvalde 8 4 0 4 13-24 12
Cesarense 8 3 1 4 21-26 10
Fiães 8 2 0 6 12-29 6
Lourosa 8 1 0 7 16-33 3
U. Lamas 8 0 0 8 4-62 0

Próxima jornada
Cesarense-CB Estarreja

Oliveirense-Feirense
U. Lamas-Marfoot Silvalde
(SM Lamas/sábado/11h30)

Cortegaça-Lourosa
Sanjoanense-Fiães

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 7 6 1 0 27-5 19
Fermedo 7 5 1 1 28-12 16
ADF Anta 7 5 1 1 26-16 16
Canedo 7 3 1 3 34-29 10
Vilamaiorense 7 2 1 4 26-29 7
Salesiano Arouca 7 1 4 2 18-28 7
P. Brandão 7 1 0 6 8-31 3
Cortegaça 7 0 1 6 17-34 1

Próxima jornada (6 de abril)
ADF Anta-Canedo

P. Brandão-Feirense
Fermedo-Cortegaça

Salesiano Arouca-Vilamaiorense

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

ADF Anta B 8 7 0 1 37-13 21
Paivense 7 7 0 0 29-11 21
Esmoriz 7 4 0 3 24-14 12
S. João Ver 7 4 0 3 16-20 12
S. Martinho 7 2 1 4 14-20 7
Canedo B 6 1 1 4 18-26 4
Sp. Espinho 7 1 0 6 16-28 3
Vilamaiorense B 7 1 0 6 12-34 3

Próxima jornada (6 de abril)
Vilamaiorense B-Sp. Espinho

S. João Ver-Paivense
Canedo B-S. Martinho

BENJAMINS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

ADF Anta-Oliveirense ............................... 0-6
Cesarense-Lourosa ..................................... 4-9
Fermedo-Rio Meão ..................................... 2-2
Salesiano Arouca-Sanjoanense ................. 3-7
Cortegaça-Feirense ..................................... 0-1

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 8 8 0 0 36-12 24
Feirense 8 7 0 1 34-11 21
Sanjoanense 8 6 0 2 31-14 18
Lourosa 8 5 0 3 34-19 15
ADF Anta 8 5 0 3 22-17 15
Cortegaça 8 4 0 4 23-13 12
Fermedo 8 2 1 5 19-24 7
Rio Meão 8 1 1 6 14-34 4
Salesiano Arouca 8 1 0 7 19-50 3
Cesarense 8 0 0 8 20-58 0

Próxima jornada
Feirense-ADF Anta

(SM Feira/sábado/11h30)

Oliveirense-Cesarense
Lourosa-Fermedo

Rio Meão-Salesiano Arouca
Sanjoanense-Cortegaça

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

U. Lamas-P. Brandão .................................. 3-4
Esc. Rui Dolores-Lourosa B ....................... 3-4
Feirense B-Arrifanense ............................... 5-1
Folgou o Sp. Espinho

Classificação
J V E D F-C P

Feirense B 6 6 0 0 33-7 18
Lourosa B 6 4 1 1 19-12 13
Sp. Espinho 6 3 1 2 35-32 10
P. Brandão 6 3 0 3 18-16 9
Arrifanense 6 2 1 3 16-26 7
Esc. Rui Dolores 6 0 2 4 14-31 2
U. Lamas 6 0 1 5 11-22 1

Próxima jornada (6 de abril)
Sp. Espinho-P. Brandão

U. Lamas-Lourosa B
Esc. Rui Dolores-Arrifanense

Folga o Feirense B

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

S. João Ver-Sanguedo ................................. 7-1
Geração Paramos-U. Lamas ...................... 4-1
ADF Anta B-Fiães ....................................... 0-9
Folgou o Argoncilhe

Classificação
J V E D F-C P

S. João Ver 6 6 0 0 28-8 18
Geração Paramos 6 5 0 1 35-11 15
Fiães 6 3 1 2 28-13 10
U. Lamas 6 2 1 3 13-22 7
ADF Anta B 6 2 0 4 13-23 6
Argoncilhe 6 1 0 5 13-26 3
Sanguedo 6 1 0 5 9-36 3

Próxima jornada (6 de abril)
Argoncilhe-Sanguedo
S. João Ver-U. Lamas

Geração Paramos-Fiães
Folga a ADF Anta B

TRAQUINAS A – 2.ª FASE
– PREMIUM NORTE

Resultados
ADF Anta-Loureiro .................................... 4-0
P. Brandão-Feirense .................................... 0-6
Sanjoanense-Oliveirense ............................ 4-1
Mosteirô-Fiães ............................................. 0-3
Rio Meão-Arrifanense ................................ 8-2

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 8 8 0 0 51-10 24
Feirense 8 6 0 2 31-7 18
Loureiro 8 5 1 2 29-18 16
ADF Anta 8 5 0 3 25-10 15
Sanjoanense 8 4 1 3 22-19 13
Arrifanense 8 3 2 3 20-20 11
Fiães 8 2 2 4 16-18 8
Oliveirense 8 2 1 5 16-28 7
P. Brandão 8 1 1 6 5-39 4
Mosteirô 8 0 0 8 2-48 0

Próxima jornada
Arrifanense-ADF Anta

(Arrifana/sábado/11h30)
Loureiro-P. Brandão
Feirense-Sanjoanense
Oliveirense-Mosteirô

Fiães-Rio Meão

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Fiães-Lourosa ............................................... 1-8
Sp. Espinho-Marfoot Silvalde ................... 4-3
Salesiano Arouca-Rio Meão ...................... 3-1
Folgou o Vilamaiorense

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 5 5 0 0 21-6 15
Rio Meão 5 4 0 1 28-10 12
Lourosa 5 3 0 2 20-14 9
Sp. Espinho 5 3 0 2 11-17 9
Vilamaiorense 5 2 0 3 14-17 6
Marfoot Silvalde 5 1 0 4 10-22 3
Fiães 6 0 0 6 7-25 0

Próxima jornada
Lourosa-Sp. Espinho

(Lourosa/sábado/11h30)
Marfoot Silvalde-Salesiano Arouca

(Seara/sábado/11h30)
Rio Meão-Vilamaiorense

Folga o Fiães

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD C
Resultados

Feirense B-Ovarense ................................... 7-0
Sanjoanense B-Esc. Rui Dolores ............... 2-5

Cucujães-ADF Anta .................................... 4-1
Mourisquense-Lourosa .............................. 0-4
Paivense-Mealhada .................................... 2-0
U. Lamas-Sanjoanense ............................... 1-3
Feirense B-Gafanha ..................................... 0-1

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 25 20 1 4 71-21 61
Oliveirense 25 19 4 2 54-9 61
Taboeira 24 17 3 4 67-20 54
Sanjoanense 25 17 3 5 55-17 54
Feirense B 25 16 4 5 74-16 52
Gafanha 24 16 3 5 58-23 51
Alba 25 12 4 9 35-24 40
Anadia 25 11 6 8 32-30 39
Avanca 24 12 1 11 41-37 37
Beira Mar 25 9 6 10 39-27 33
Fiães 25 7 11 7 34-40 32
Cesarense 25 8 7 10 34-39 31
Paivense 24 7 3 14 23-41 24
Cucujães 25 7 3 15 26-46 24
U. Lamas 25 6 4 15 26-35 22
Mourisquense 25 3 319-31 58 12
ADF Anta 25 2 0 23 15-108 6
Mealhada 25 1 0 24 8-132 3

Próxima jornada
Anadia-Taboeira
Oliveirense-Alba
Fiães-Cesarense

ADF Anta-Beira Mar
(Cassufas/domingo/15h)

Lourosa-Cucujães
Mealhada-Mourisquense

Sanjoanense-Paivense
Gafanha-U. Lamas
Feirense B-Avanca

JUVENIS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Lourosa-P. Brandão .................................... 3-2
Esmoriz-S. João Ver .................................... 0-2
Sp. Espinho B-Sanguedo ............................ 4-2
Fermedo-U. Lamas B .................................. 1-1
Cortegaça-Rio Meão ................................... 3-4
Vilamaiorense-Argoncilhe ........................ 2-7
Folgou o Canedo

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 22 18 3 1 69-18 57
S. João Ver 21 13 6 2 48-20 45
Sp. Espinho B 21 14 2 5 60-23 44
Lourosa 20 13 3 4 51-16 42
Sanguedo 21 11 4 6 57-27 37
P. Brandão 22 12 1 9 45-40 37
U. Lamas B 21 6 6 9 22-26 24
Esmoriz 21 7 2 12 37-51 23
Rio Meão 21 6 3 12 37-49 21
Argoncilhe 21 6 3 12 31-51 21
Canedo 20 5 2 13 35-59 17
Fermedo 21 4 1 16 27-75 13
Vilamaiorense 22 3 2 17 17-81 11

Próxima jornada
P. Brandão-Canedo
S. João Ver-Lourosa
Sanguedo-Esmoriz

U. Lamas B-Sp. Espinho B
(SM Lamas/sábado/14h)

Rio Meão-Fermedo
Argoncilhe-Cortegaça
Folga o Vilamaiorense

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Cesarense-Sp. Espinho B ........................... 6-0
Arrifanense-Luso ........................................ 4-1
Sanjoanense-Avanca ................................... 1-2
Vaguense-Anadia ........................................ 3-1
S. João Ver-Gafanha B ................................ 1-5
Mourisquense-Lourosa .............................. 0-4
Oliveirense-Estarreja .................................. 5-0
Fiães-Beira Mar ............................................ 1-3
Feirense B-U. Lamas ................................... 2-0

Classificação
J V E D F-C P

Cesarense 25 22 0 3 76-15 66
Oliveirense 25 20 3 2 90-20 63
Sanjoanense 25 15 7 3 58-27 52
Feirense B 25 16 3 6 50-29 51
Lourosa 25 12 7 6 55-27 43
Anadia 25 13 3 9 52-33 42
Beira Mar 25 12 5 8 38-41 41
Fiães 25 11 7 7 40-30 40
Gafanha B 25 10 6 9 34-30 36
Estarreja 25 10 5 10 39-42 35
Avanca 25 9 4 12 45-50 31
Sp. Espinho B 25 8 6 11 33-43 30
Mourisquense 25 7 5 13 35-65 26
Arrifanense 25 7 2 16 43-52 23
Vaguense 25 6 3 16 33-68 21
Luso 25 4 5 16 23-69 17
U. Lamas 25 2 6 17 12-48 12
S. João Ver 25 1 3 21 23-90 6
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Cucujães-ADF Anta B ................................ 2-1
Folgou o Lourosa B

Classificação
J V E D F-C P

Esc. Rui Dolores 5 5 0 0 32-9 15
Feirense B 6 4 1 1 30-10 13
Cucujães 5 3 1 1 22-9 10
Lourosa B 5 3 0 2 14-12 9
Sanjoanense B 5 1 0 4 5-23 3
ADF Anta B 4 0 0 4 4-21 0
Ovarense 4 0 0 4 2-25 0

Próxima jornada
Ovarense-Sanjoanense B

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

(Cassufas/sábado/11h30)
Folga o Feirense B

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE A
Resultados

Tarei-Cortegaça ........................................... 0-2
P. Brandão-ADF Anta ................................ 5-3
Esc. Rui Dolores-Feirense .......................... 0-0
Folgou o Rio Meão

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 5 3 2 0 33-11 11
Esc. Rui Dolores 5 3 2 0 28-10 11
Feirense 5 3 2 0 24-8 11
P. Brandão 5 2 1 2 20-19 7
Cortegaça 4 1 1 2 11-21 4
ADF Anta 4 1 0 3 11-14 3
Tarei 6 0 0 6 5-49 0

Próxima jornada
Cortegaça-P. Brandão

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

Feirense-Rio Meão
Folga o Tarei

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE B
Resultados

Sanjoanense-Arrifanense ........................... 4-0
Vilamaiorense-ADF Anta B ....................... 2-0
Mosteirô-Lourosa ...................................... 1-15
Folgou o Fermedo

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 5 5 0 0 38-6 15
Sanjoanense 6 4 0 2 32-13 12
Vilamaiorense 5 4 0 1 15-11 12
Arrifanense 5 3 0 2 13-13 9
Fermedo 5 1 1 3 14-18 4
ADF Anta B 5 0 1 4 7-22 1
Mosteirô 5 0 0 5 9-45 0

Próxima jornada
Arrifanense-Vilamaiorense

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

Lourosa-Fermedo
Folga a Sanjoanense

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE C
Resultados

S. João Ver-Lobão ...................................... 0-13
Feirense-Salesiano Arouca ........................ 0-3
Sp. Espinho-Vilamaiorense ....................... 1-3
Folgou a Sanjoanense

Classificação
J V E D F-C P

Vilamaiorense 5 4 1 0 18-7 13
Lobão 5 4 0 1 32-7 12
Salesiano Arouca 5 3 1 1 30-12 10
Feirense 5 3 0 2 18-11 9
Sp. Espinho 5 1 1 3 14-12 4
Sanjoanense 5 1 1 3 13-19 4
S. João Ver 6 0 0 6 4-61 0

Próxima jornada
Lobão-Feirense

Salesiano Arouca-Sp. Espinho
(Arouca/sábado/15h30)

Vilamaiorense-Sanjoanense
Folga o S. João Ver

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

Resultados
Feirense-Marfoot Silvalde ......................... 4-9
Folgou o Argoncilhe

Classificação
J V E D F-C P

Marfoot Silvalde 4 3 0 1 29-19 9
Argoncilhe 4 3 0 1 20-14 9
Fiães 3 1 0 2 15-19 3
Lourosa 3 1 0 2 12-17 3
Feirense 4 1 0 3 16-23 3

Próxima jornada (6 de abril)
Argoncilhe-Lourosa

Fiães-Marfoot Silvalde
Folga o Feirense

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

Espinhenses em destaque
no surf e no bodyboard

Os atletas da Associa-
ção Mar de Espinho esti-
veram presentes nos Cir-
cuitos de Surf e Bodyboard
do Norte, que se realiza-
ram nas praias de Mato-
sinhos e Póvoa de Varzim
respetivamente.

As ondas colaboraram
e a prestação dos surfistas
e bodyboarders foi positi-
va, com destaque para Leo
Silva, que alcançou a séti-
ma posição.

Eis os resultados:
Bodyboard – João Tava-

res (Associação Mar de Espi-
nho), 7.º lugar sub12; Renato
Vieira (Associação Mar de Es-
pinho), 13.º lugar sub16.

Surf – Bernardo Costa
(Associação Mar de Espi-
nho),  17.º  lugar sub14;
Rodrigo Costa (Associação
Mar de Espinho), 25.º lugar
sub14; Leo Silva (Associa-
ção Mar de Espinho), 7.º lu-
gar sub16; Nuno Linhares
(Associação Mar de Espi-
nho),  17.º  lugar sub18;
Rodrigo Lima (Surfjah Clu-
be), 9.º lugar sub14.

Foto DIREITOS RESERVADOS

Cinco
pódios
para a
natação
adaptada

A equipa de natação
adaptada da secção de des-
porto adaptado do Spor-
ting Clube de Espinho/
Câmara Municipal de Es-
pinho participou no VI
Torneio de Natação Adap-
tada Cidade do Porto. Este
torneio foi realizado nas
Piscinas Municipais de
Campanhã e organizado
pela Associação de Nata-
ção do Norte de Portugal.

Est iveram presentes
124 nadadores em repre-
sentação de 16 clubes, um
deles espanhol. O Sporting
Clube de Espinho esteve
presente com seis nadado-
res (três femininos e três

masculinos).
João Amaral (S14) este-

ve em grande neste torneio
ao conquistar o 1.º lugar
nos 100m Bruços e o 2.º
lugar nos 50m Bruços;
Vera Cardoso (S14) ficou
em 2.º lugar nos 50m Bru-
ços e em 3.º lugar nos 100m
Costas; Luísa Félix (S21)
obteve o 3.º lugar nos 100m

A equipa de masters de
natação do Sporting Clube de
Espinho esteve presente no
Torneio Master Solidário José
Marreiros, realizado na Pisci-
na de Salesianos de Manique.

Este é um torneio que con-
ta com o apoio da Federação
Portuguesa e Natação e da
Associação de Natação de Lis-
boa e tem uma vertente soli-
dária onde o valor total das

inscrições serão utilizadas
para a compra de uma prótese
para melhorar a qualidade de
vida do nadador master José
Marreiros, detentor de vários
recordes nacionais.

Estiveram presentes 279
nadadores em representação
de 35 clubes. O Sporting Clu-
be de Espinho esteve presen-
te com dois nadadores do es-
calão I: António Canelas e

Domingos Ferreira.
António Canelas classifi-

cou-se em 1.º lugar nos 100m

Estilos e 100m Mariposa e em
2.º lugar nos 50m Mariposa.

José Domingos obteve o

1.º lugar nos 100m Livres,
2.º lugar nos 50m Costas e
4.º lugar nos 50m Livres.

António Canelas
e Domingos Ferreira
destacam-se
no Master Solidário Fo
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Costas; Jéssica Ferreira
(S14) classificou-se em 8.º
lugar nos 100m Costas;
Diogo Cruz (S14) ficou em
10º lugar nos 100m Cos-
tas; e José Pedro Costa (S5)
participou nos 100m Cos-
tas, em regime de extra-
competição. No final da
competição, os tigres al-
cançaram cinco pódios.

A equipa de futsal de
seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Silvalde entrou
com o ‘pé esquerdo’ na se-
gunda fase (manutenção/
descida) do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão, Série C.
Os silvaldenses perderam, no
Pavilhão Municipal Napoleão
Guerra, em Anta, com a equi-
pa do Dínamo Sanjoanense,
por 2-5, num jogo em que
entraram muito mal e ao in-
tervalo já perdiam por 0-3.

A equipa dos leões de
Silvalde ainda conseguiu
aproximar-se no marcador,
ficando a um golo, mas o Dí-
namo, comandado pelo anti-
go técnico do Novasemente
(feminino), Luís Almeida,
acabou por marcar mais dois
golos, um deles a apenas dois
minutos do final.

Sporting Silvalde, 2
Dínamo Sanjoanense, 5

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

Árbitros: Orlando Freitas

e Paulo Couto (AF Ponta Del-
gada).

Ao intervalo: 0-3.
Sporting Clube de Sil-

valde – Nuno Couto, Pulga,
Diogo Silva, João Teixeira e
Pedro Ferreira – cinco inicial;
Ivo Vieira, João Vilaça, Dani,
Fabinho, Rúben Carvalho,
João Lucas e Diogo Barão.

Treinador: Nélson Costa.
Dínamo Sanjoanense –

Babas, Chico, Válter Batista,
Xavier e Pedro Sousa – cinco
inicial; Miguel Isolino, Miguel
Moreira, Miguel Ribeiro, João
Carvalho, Rui Rodrigues,
Emídio Baptista, Fábio Tei-
xeira e Pedro Tomásio.

Treinador: Luís Almeida.
Golos: 0-1, por Chico (14);

0-2, por Válter Batista (18); 0-
3, por Fábio Teixeira (19); 1-3,
por Pedro Ferreira (24); 2-3,
por Fabinho (25); 2-4, por João
Carvalho (33); 2-5, por Chico
(38).

Disciplina: cartão amare-
lo a Emídio Baptista (19),
Pedro Ferreira (38) e Fabinho
(40).

Sp. Silvalde entra
com o ‘pé esquerdo’
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Henrique da Silva Antunes
Missa

de 1.º Aniversário
de falecimento

Sua filha, Teresa Maria da
Silva Antunes, e restante família
vêm participar que será celebra-
da missa por alma do seu ente
querido, dia 4 de abril, quinta-
feira, pelas 19 horas,  na Igreja
Matriz de Espinho. Desde já agra-
decem a todos quantos partici-
pem na Eucaristia.

Espinho, 28 de março de 2019

ESPINHO

Missa de 1.º Aniversário de falecimento

VILA DE ANTA

Jaime de Assunção e Sousa
Sua esposa, filhos e demais família participam a todas

as pessoas de suas relações e amizade que domingo, dia
(31/03/2019), pelas 11 horas, na Igreja Paroquial de Anta,
será celebrada missa de 1.º aniversário de falecimento do
seu ente querido. Antecipadamente agradecem a todos
aqueles que se dignarem participar nesta Eucaristia.

Vila de Anta, 28 de março de 2019
A FUNERÁRIA RIOS, LDA. – NOGUEIRA DA REGEDOURA

«Defesa de Espinho» - 4538 – 2019-03-28

Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro

Anúncio
Juízo de Competência Genérica de Espinho – Juiz 2

Processo: 147/19.0T8ESP
Acompanhamento de Maior
Referência: 106114764
Data: 13-03-2019
Requerente: Ministério Público
Requerido: Marco Paulo Resende Soares Ferreira

O Juiz de Direito,
Dr(a). José Miguel Moreira

A Oficial de Justiça,
Maria Julieta Mendes Almeida

Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de
Acompanhamento de Maior, em que é requerido Marco Paulo
Resende Soares Ferreira, nascido em 29-08-1969, filho de João
Alves Ferreira e de Maria Glória Resende Soares Ferreira, com
domicílio: Rua 16 -N° 758, 4500-240 Espinho, para efeito de ser
sujeito a medidas de acompanhamento, nomeadamente, repre-
sentação geral e limitação do direito de testar.

«Defesa de Espinho» - 4538 - 2019-03-28

CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO
DE ESPINHO

Mesa da Assembleia Geral

Em conformidade com o disposto do art.º 23.º dos Estatutos,
avisam-se os senhores associados da Casa do FCP de Espinho que
foi apresentada ao Presidente da Assembleia Geral Casa do FCP de
Espinho uma única lista concorrente às eleições dos órgãos sociais
da Casa do FCP de Espinho (LISTA A) a realizar no próximo dia 06
de abril de 2019.

CONVOCATÓRIA
Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 173.º e 174.º

do Código Civil, bem como do art.º 23.º dos Estatutos, convocam-
se os Senhores Associados para reunirem em Assembleia Geral
Ordinária com o objetivo de elegerem os Órgãos Sociais da Casa
do FCP para o biénio 2019-2021, no dia 06 de abril de 2019, na sede
social da Casa do FCP de Espinho, à Av.ª 8, n.º 456 - 1.º Loja J.

A Assembleia Geral Ordinária decorrerá entre as 15,30 e as 20
horas.

Espinho, 28 de março de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
António José Nunes Teixeira Lopes (Professor)

Eleições dos Órgãos Sociais
para o biénio 2019-2021

Banda de Música da Cidade de Espinho
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA CIDADE DE ESPINHO

CONVOCATÓRIA

Assembleia Geral Ordinária
Na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral e no

uso das competências previstas no Art° 24° dos Estatutos da Banda
de Música da Cidade de Espinho, convoco a Assembleia Geral
Ordinária, nos termos previstos no Art° 21° e Art° 23° dos Estatutos
desta Associação para o dia 8 de Abril de 2019 às 21:00 horas no
FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, na Rua 41, Avenida S.
João de Deus, em Espinho, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Leitura, discussão e votação da ata da última Assembleia;
2 – Apresentação do Relatório Atividades do ano de dois mil e

dezoito;
3 – Apresentação, análise e votação do Relatório e Contas do

exercício de dois mil e dezoito;
4 – Nomeação de Comissão para revisão dos atuais Estatutos

desta Associação;
5 – Outros assuntos de interesse para a coletividade.

Nota: Nos termos do n°1 do Art° 22° dos Estatutos da Banda
de Música da Cidade de Espinho, se à hora indicada não houver
quorum para deliberar (pelo menos metade dos associados), a
Assembleia reunirá uma hora depois, em segunda convocatória
com os associados presentes.

Espinho, 19 de Março de 2019

O Presidente da Assembleia Geral
Avelino Passos

«Defesa de Espinho» - 4538 - 2019-03-28

Sexta (29)

Sábado (30)

Domingo (31)

Segunda (01)

Terça (02)

Quarta (03)

Quinta (04)

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

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

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

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

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

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

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

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

OS NOSSOS
CLASSIFICADOS
ALUGA-SE/ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho pri-
vativa, c/ cozinha, pequeno-al-
moço, tratamento de roupa, ga-
ragem e TV Cabo mais Sport TV.
Tlf. 227340002 ou 227348972.

APARTAMENTOS T0, T1, T2 e
T3. Totalmente equipados, com
TV Cabo mais Sport TV, telefone,
garagens, limpe-                 zas. Rua
62, n.º 156. Tlf. 227310851/2 - Fax
227310853.

PEDIDOS

PRECISA-SE Ajudante de Cabe-
leireira e Esteticista. Com expe-
riência. Tlf. 227314053.

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

SILVALDE - ESPINHO (Travessa das Pedreiras)

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, neto e

demais família, na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente vêm, por este
meio, agradecer a todas as pessoas de
suas relações e amizade que tomaram
parte no funeral do seu ente querido
ou que de outro modo se associaram à
sua dor.

    A família
Silvalde, 28 de março de 2019

António de Jesus Rodrigues da Cunha

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

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, netos e

demais família, na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente vêm, por este
meio, agradecer a todas as pessoas de
suas relações e amizade que tomaram
parte no funeral do seu ente querido ou
que de outro modo se associaram à sua
dor.

A família
Anta, 28 de março de 2019

ANTA - ESPINHO (Rua das Mimosas)

Álvaro de Jesus da Cunha Pereira

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Sua marido, filhos e demais famí-

lia vêm, por este meio, agradecer a
todas as pessoas de suas relações e
amizade que tomaram parte no fune-
ral da sua ente querida ou que de outro
modo se associaram à sua dor. Comu-
nicam que a missa de 7.º dia será cele-
brada sábado, dia 30 de março, pelas
19 horas, na Igreja Paroquial de Anta.
Desde já agradecem a todos quantos
participarem nesta Eucaristia.

A família
Anta, 28 de março de 2019

ANTA- ESPINHO (Bairro Ponte de Anta - Bloco A 1ºEsq.)

D. Olívia de Castro Coelho Duarte

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia

ANTA - ESPINHO (Rua da Congosta)

Carlos Alberto Tavares da Silva

A família
Anta, 28 de março de 2019

Sua esposa, filha, genro, neta, irmã
e demais família vêm, por este meio,
agradecer a todas as pessoas de suas
relações e amizade que tomaram par-
te 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, quinta-feira,
dia 28 de março, pelas 19 horas, na
Igreja Paroquial de Anta. Desde já
agradecem a todos quantos partici-
parem nesta Eucaristia.
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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

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 para trabalhar como empregada do-
méstica ou tomar conta de pessoa idosa interna. Tlm. 932610282.

OS NOSSOS GRATUITOS

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

Especialidade em Peixe de Mar

Fotógrafo VÍTOR LANCHA

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

Gravo cassetes música p/ CD
Contatos:

918 735 306  * 962 788 407

RECORDE SEU PASSADO

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

Duas jovens, de 22 e 33 anos, e dois jovens, de
15 e 29 anos, ficaram feridos, cerca das 19h30 de
sábado, numa colisão entre dois carros na Rua 28,
em Espinho.

As vítimas foram levadas, pelos Bombeiros do
Concelho de Espinho, para o Hospital de Gaia.

Paulo Jorge Duarte

Quatro feridos
em acidente
na Rua 28

Dois feridos num acidente
aparatoso em Cassufas

Dois condutores, de 66 e 71 anos, ficaram feridos
após uma colisão frontal (foto na primeira página), entre
dois carros, cerca das 18 horas de sexta-feira, na Rua de
Cassufas, em Anta. As vítimas do aparatoso acidente
foram levadas para o Hospital de Gaia e a PSP investiga
as causas do acidente.

Paulo Jorge Duarte

Foto PAULO JORGE DUARTE

...com legenda!
Foto MANUEL PROENÇA

Um embate frontal e de
forma violenta de duas via-
turas que circulavam em

sentido oposto na EN223,
nas traseiras do Hospital S.
Sebastião, resultou na mor-

te de duas mulheres com
cerca de 30 anos, uma das
quais natural de Silvalde.

No outro carro envolvi-
do no acidente seguia uma
jovem de 13 anos, que so-
freu ferimentos considera-
dos graves e os pais, com
cerca de 40 anos, também
ficaram feridos.

As vítimas mortais se-
guiam em direção a um bar
de Espinho após o jantar de
dois casais amigos em Arri-
fana. Os dois homens viaja-

vam noutro carro.
O alerta foi dado por vol-

ta das 22 horas, tendo os
bombeiros da Feira depara-
do com as duas mulheres
encarceradas num carro e
em paragem cardiorrespira-
tória, mas as manobras de
reanimação não resultaram,
dada a gravidade dos feri-
mentos, conforme foi decla-
rado pela equipa da Viatu-
ra Médica de Emergência e
Reanimação de Santa Maria
da Feira.

Mulher silvaldense
e residente em Gaia
vítima mortal
em acidente na Feira

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

Um cabo de eletricidade caiu sobre a Rua 19, junto à rotunda, em Anta, no cruzamento
com a Rua da Congosta, tendo estado o trânsito interrompido pela Polícia de Segurança

Pública até à rotunda da A41 até que a reparação ficasse concluída
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Consultas Diárias
Optometria e Contactologia
Medição de Tensão Ocular

Leve 2 óculos de sol de marca e paque apenas 1.
Consulte as condições desta campanha na loja.

O Casino Espinho recebe, no dia 13 de
julho, o cantor norte-americano Michael
Bolton, num concerto único que promete
arrancar muitos suspiros a todos os seus
fãs.

Com mais de duas décadas de carreira e
65 milhões de discos vendidos, o cantor, autor
e compositor de temas românticos, referência
da música pop, vai apresentar temas do seu
último álbum, “A Symphony of Hits”, bem
como os seus sucessos intemporais como
“How Am I Supposed to Live Without You” e
“When a Man Loves a Woman”.

A carreira de Michael Bolton remonta à
década de 1970 como líder do grupo heavy
metal Blackjack e em 1983 fez uma viragem
profunda no seu estilo como intérprete, adop-
tando uma linha musical de baladas românti-
cas.

Michael Bolton conquistou vários
prémios, entre os quais, os dois Grammy
de Melhor Voz Masculina, conquistados
no início do ano 1990. O cantor foi também
galardoado com seis American Music
Awards e foi várias vezes candidato ao
prémio de Melhor Vocalista de Música Pop.

Michael Bolton
no Casino Espinho

a 13 de julho
Ícone da música romântica regressa a Portugal

Durante uma semana, 17 restaurantes
da cidade serviram, a preços convidativos,
as suas especialidades, espalhando a exce-
lência gastronómica da cidade. Foi de 18 a
24 março e desta vez com a primeira edição
da “Rota dos Restaurantes”, que colocou
em destaque os restaurantes locais especi-
alistas em peixe e marisco.

Todos aqueles que nestes dias visita-
ram os 17 restaurantes da cidade, tiveram à
sua disposição menus completos, entre os
10 e os 20 euros, preparados pelos estabele-
cimentos para destacar as suas melhores
iguarias, integrando dessa forma um rotei-
ro gastronómico valorizador da excelência

do peixe e marisco da cidade.
Do camarão da costa à caldeirada, passan-

do pela sopa de peixe, lulas grelhadas, arroz
de marisco, petinga, jaquinzinhos ou cataplana
de peixe, foram várias as sugestões gastro-
nómicas disponíveis para quem gosta de co-
mer peixe e marisco com sabor a tradição.

O “Sem Espinhas” é um projeto promovi-
do pelo Município de Espinho, com o objetivo
de valorizar os recursos patrimoniais e cultu-
rais da gastronomia da cidade e alavancar o
território em termos turísticos. O projeto ar-
rancou há três anos e, desde então, a autarquia
tem apostado no seu crescimento, trazendo
novidades em cada edição.

Peixe e marisco
de Espinho

“Sem Espinhas” com
“Rota dos Restaurantes”

Foto VÍTOR LANCHA

Casa do FC Porto
promove evento solidário
para os sem-abrigo

Concerto solidário
“Espinho com a Beira”

A Câmara de Espinho rea-
liza às 21h30 de sábado, no
Auditório do Casino, um con-
certo de solidariedade para
com as vítimas do ciclone Idai
e oferecerá os bilhetes a quem
doar alimentos destinados a
Moçambique.

O evento solidário em prol
da cidade geminada com Es-
pinho conta com a Escola Pro-
fissional Música Espinho –
Projeto Benjamin, a Banda
União Musical Paramense, a
Banda Musical de S. Tiago de
Silvalde, a Tuna Musical de

Anta e a Banda de Música
da Cidade de Espinho, a
colaboração do Grupo Sol-
verde, que cedeu para o efei-
to o Auditório do Casino, e
ainda a parceria da Cruz
Vermelha Portuguesa, que
assumirá o transporte dos
bens angariados para Mo-
çambique.

“Colabore: bens alimen-
tares e/ou artigos de higie-
ne valem bilhetes.”

O auditório da Junta de
Freguesia de Espinho foi
palco na noite de sábado
de uma gala solidária para
com os sem-abrigo e os

mais carenciados  do con-
celho, organizada pela
Casa do Futebol Clube do
Porto.

A altruísta iniciativa re-

sultou num donativo total
de 745 euros.

José Raúl, Rusga de S.
Pedro, Quarteto “Los Cin-
co”, Paulo Resende e An-
tónio Andrade abrilhan-
taram artisticamente o
evento solidário realizado
no âmbito do programa co-
memorativo do vigésimo
aniversário da Casa do
Futebol Clube do Porto de
Espinho.
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