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seleccionamos
e torramos

na nossa fábrica
as melhores

qualidades aos
melhores preços

Rua 19, 294 - ESPINHO

CAFÉS
Casa Alves Ribeiro

O presidente da Câma-
ra, vereadores e técnicos mu-
nicipais visitaram ontem al-
gumas das obras em curso
no concelho que visam do-
tar todos os aglomerados
habitacionais das infra-
estruturas básicas.

Em Silvalde está em cur-
so a obra da rede de água e
saneamento nas ruas a sul
da Senhora do Mar, no Bair-
ro Piscatório. São 1800 me-
tros lineares de condutas,
dos quais estão já executa-
dos 1200 metros.

Obras no Bairro
Piscatório e nas

ruas da Congosta
e da Solverde

Expansão da rede de saneamento e de
abastecimento de água no concelho

Os trabalhos decorrem
por forma a minorar ao má-
ximo o desconforto para as
pessoas, fazendo-se a repo-
sição imediata do pavimen-
to após a instalação das con-
dutas.

A conclusão da obra no
Bairro Piscatório está pre-
vista para o final do mês de
abril, já com os ramais de
ligação às casas prontos.

Na Rua da Congosta, em
Anta, está a ser instalada a
rede de saneamento e uma
estação elevatória para

bombagem. Estão já execu-
tados 450 metros de um to-
tal de 640 e a conclusão está
prevista para a próxima se-
mana.

A Rua da Congosta vai
ser totalmente pavimenta-
da depois da conclusão da
obra de saneamento e da
ligação dos ramais.

Na Rua da Solverde está

concluída a obra de sanea-
mento. Falta apenas a repo-
sição de pavimento e execu-
ção dos ramais. A Rua da
Solverde era a única rua ur-
bana de Espinho que não
tinha a infraestrutura de sa-
neamento.

As habitações deixam as-
sim de usar as fossas sépti-
cas/sumidouros e passam a

estar ligadas à rede pública.
Os municípes ficam isen-

tos do pagamento dos ra-
mais domiciliários que se-
jam executados no âmbito
desta empreitada que tem
o apoio financeiro do
POSEUR PORTUGAL 2020
em 85%.

“Estas obras são muito
importantes para a qualida-

de de vida da população do
Bairro Piscatório, em Sil-
valde, e para os moradores
da Rua da Congosta, em
Anta, e da Rua da Solverde”,
registou Pinto Moreira.

O autarca deu ainda nota
de que estas obras fazem
parte dos compromissos que
assumiu “com a população”
ao longo dos mandatos.

Fotos DIREITOS RESERVADOS
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Estatuto Editorial disponível na

MAIS (DE)PRESSÃO
O envelhecimento e a consequente degradação da estru-

tura da rede de água (e saneamento básico) do concelho, em
geral, e do centro citadino, em particular, é um facto eviden-
te. E não é de agora… A última intervenção de fundo
ocorreu aquando da presidência de Romeu Vitó na Câmara
Municipal.

As repercussões das ocorrências que se têm sucedido
com o rebentamento das condutas (por deterioração ou
pressão da água) causam inquietude e desconforto a mora-
dores, comerciantes e transeuntes, que aguardam com ansie-
dade e expetativa pela anunciada obra de requalificação da
rede de distribuição de água projetada até 2024.

Editorial
Lúcio Alberto

A obra de
requalificação

em curso na
outrora alameda

entre a Rua 8
e a Avenida 8

CDU com o passe único
na estação de Espinho

Realizou-se, na estação ferroviária de Espinho, uma inici-
ativa da CDU de valorização da entrada em vigor do passe
único desde o dia 1 de abril com a participação do candidato
às eleições do Parlamento Europeu, Francisco Gonçalves.

“No distrito de Aveiro esta medida importante, tem para
já, efeitos apenas nas freguesias servidas pela CP até Espinho,
área abrangida pelo Andante”, regista a CDU. “Contudo, é
necessária a sua implantação nas demais freguesias e meios de
transporte, bem como em todos os concelhos da área metropo-
litana do Porto.”

A CDU defende assim que “o passe único garante a
melhoria da mobilidade e da qualidade de vida das popula-
ções com um enorme alcance social sendo fundamental alargá-
la a toda a área metropolitana do Porto, bem como aos
restantes concelhos do distrito de Aveiro.”

...com
legenda!

Foto CARLOS SALVADOR

O novo passe Andante
Metropolitano já custa no
máximo 40 euros mensais e
(em breve) permite viajar em
todos os operadores de trans-
porte público na Área Metro-
politana do Porto.

O Governo e Área Metro-
politana de Porto formaliza-
ram na sexta-feira, na Esta-
ção de Metro de São Bento –
Porto, o contrato para passe
único, abrangendo os 17 con-
celhos e em vigor desde o pri-
meiro dia de abril, do passe
único nos, sob o testemunho
dos autarcas espinhenses Pin-
to Moreira, Vicente Pinto e
Lurdes Ganicho.

A cerimónia de assinatu-
ra de contrato do Programa
de Apoio à Redução do
Tarifário dos Transportes
Públicos contou com as parti-
cipações do primeiro-minis-
tro António Costa, de João
Matos Fernandes, ministro do
Ambiente e da Transição
Energética, Pedro Nuno San-
tos, ministro das Infraes-
truturas, Eduardo Vítor Ro-
drigues, presidente da Junta
Metropolitana do Porto e da
Câmara Municipal de Gaia, e
Rui Moreira, presidente da
autarquia da cidade anfitriã
do evento.

Foi também criado um

passe municipal, válido para
os 17 concelhos que integram
a Área Metropolitana do Por-
to, com o custo de 30 euros
para viagens dentro do con-
celho ou até três zonas contí-
guas.

Os títulos podem ser ad-
quiridos e carregados como
habitualmente nas lojas An-
dante, pontos de venda An-
dante e Bilheteiras CP, man-
tendo-se em vigor as taxas de
desconto dos tarifários soci-
ais existentes de 25%, 50% e
60%, agora aplicada sobre as
novas tarifas.

O novo tarifário que é vá-
lido por um mês, prevê ainda
a introdução de mais dois tí-
tulos, o passe sub12 cuja en-
trada em vigor foi adiada para
01 de setembro, por altura do
início do novo ano letivo, e
passe família sobre o qual, a
AMP não se compromete com
uma data.

O passe único é válido em
todos os meios de transporte
públicos na Área Metropoli-
tana do Porto, desde que já
integrados no Sistema Inter-
modal Andante, como STCP
ou a CP nos percursos já inte-

grados no Andante. Entretan-
to, há ainda operadores onde
a sua utilização não será pos-
sível por falta de validadores,
como acontece com os servi-
ços de autocarro em Espinho,
Santa Maria da Feira, Arouca,
Castelo de Paiva, Ovar, S. João
da Madeira, Porto, Gaia e
Gondomar. Por seu turno, o
concelho de Santo Tirso adiou
para 1 de junho a entrada em
vigor do passe único.

As áreas metropolitanas
do Porto e Lisboa e as 21 co-
munidades intermunicipais
vão receber um total de 104
milhões de euros do Fundo
Ambiental, através do Orça-
mento do Estado, para incen-
tivarem o uso dos transportes
coletivos, e comparticiparão
o programa com um total de
2,6 milhões. A Área Metropo-
litana do Porto, integrada
pelos municípios de Arouca,
Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Oliveira de Aze-
méis, Paredes, Porto, Póvoa
de Varzim, Santa Maria da
Feira, Santo Tirso, São João
da Madeira, Trofa, Vale de
Cambra, Valongo, Vila do
Conde e Vila Nova de Gaia,
com 177,5 mil utilizadores, vai
receber 15,4 milhões.

Lúcio Alberto

Novo passe Andante Metropolitano
custa até 40 euros mensais

Espinho na cerimónia de assinatura de contrato do Programa
de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos

Espinho na ordenação do
novo bispo auxiliar de Lisboa
– D. Américo Aguiar

O presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira,
marcou presença na cerimónia de ordenação do novo bispo
auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, recentemente nomea-
do pelo Papa Francisco.

A cerimónia decorreu no domingo, na igreja da Santíssima
Trindade, no Porto.

D. Américo, de 45 anos de idade e natural de Leça do Balio
– Matosinhos, preside à Rádio Renascença e foi colaborador
próximo dos bispos D. Armindo Coelho, D. Manuel Clemen-
te e D. Francisco dos Santos. Foi ainda presidente da Irman-
dade dos Clérigos.

António Dias Alves re-
nunciou ao cargo de presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração do Centro Hospita-
lar de Gaia/Espinho, tendo
cessado funções na segunda-
feira, anunciou numa carta
aos funcionários e a que a
agência noticiosa Lusa teve
acesso.

“Para execução cabal da
estratégia, bem como do con-
trato programa e de gestão
[do centro hospitalar] é ne-
cessário um Conselho de Ad-
ministração com a qualifica-
ção e coesão requeridas pela
dimensão e complexidade do
hospital, disso dei conta re-
petidamente à tutela, tendo
colocado o lugar à disposição
em 13 de novembro.”

Volvidos três meses e
dado a situação manter-se,
não estando reunidas as
condições necessárias, Dias
Alves assumiu, na missiva,
que enquanto presidente do
Conselho de Administração

não lhe restava outra alter-
nativa senão renunciar ao
cargo.

António Dias Alves, que
estava no cargo desde abril
de 2017, recordou que ainda
nesse ano foi aprovada uma
nova Unidade de Convales-
cença com lotação de 34 ca-
mas a instalar no Hospital de
Espinho, estando a abertura
apenas dependente da auto-
rização do Ministério das Fi-
nanças para o recrutamento
dos profissionais.

Entretanto, frisou que o
Centro Hospitalar de Gaia/
Espinho abriu uma Unidade
de Hospitalização Domici-
liária, recebeu o Centro de
Reabilitação do Norte, abriu
uma nova sala de bloco, pre-
parou o arranque de sete no-
vos centros de responsabili-
dade integrada, concretizou
obras de adaptação em diver-
sos serviços e obteve aprova-
ção para aumento da lotação
em 51 camas.

Renúncia no Centro
Hospitalar de Gaia/Espinho
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Fórum Internacional
do Turismo
no Hotel Solverde

O vice-presidente da Câmara Municipal de Es-
pinho, Vicente Pinto, encerrou a edição de 2019 do
Fórum Internacional do Turismo, subordinado ao
tema “O Negócio do Turismo: Onde estamos e para
onde vamos?”, que decorreu no Hotel Solverde.

Vicente Pinto sublinhou a importância do dos
temas abordados, afirmando que estão feitos os
diagnósticos e agora é tempo de fazer. “É tempo de
criar oferta turística de qualidade e diferenciadora
para atrair clientes aos nossos territórios.”

O Município de Espinho é um dos parceiros do
FIT’19 que anualmente analisa com todos os agen-
tes do sector as tendências para o turismo ao longo
do ano.

ESTAMOS
DIFERENTES

Desde pequeno que ouvia dizer: este mun-
do está cada vez pior.

Não concordo inteiramente com este
clichê, que de tão usado, acabou por ser aceite
sem contestação. Não sei se o mundo está
pior, nalgumas coisas estará, mas outras há
que está certamente melhor que anteses. Cer-
to é que está certamente mudado. É normal,
tudo muda na vida.

E há mudanças, porque foram as pessoas
que mudaram, não o contrário.

Vejamos: Eu ainda trato os meus pais por
você. Assim como a qualquer outra pessoa
mais velha que encontre. Mas é cada vez mais
raro ouvirmos o senhor, a senhora, a senhora
dona etc.

Ainda dou prioridade a uma senhora para
entrar primeiro que eu: Nos transportes pú-
blicos, na igreja, ou em qualquer outro lugar
onde esteja e chegue um idoso, uma gravida,
alguém com deficiência ou simplesmente al-
guém que mostre cansaço, eu dou o meu
lugar.

E em contraste, já repararam como hoje se
dá atenção aos animais, já antes aceites como
de companhia, mas que não passavam da
porta de entrada.

Já repararam nas mudanças assinaláveis
das pessoas quando por exemplo, vão às com-
pras. As senhoras de quarenta anos, com-
pram roupa como se tivessem vinte e parti-
lham com as filhas. Os homens deixaram o
fato e gravata e passaram a fazer os mesmo
desportos que os filhos adolescentes, acom-
panhando-os no ginásio.

Em muitas conversas entre gerações, já
não se ouve como antes se ouvia, as senhoras
gloriarem-se daquela compra caríssima dum
casaco de peles, ou dum par de sapatos, ou
duma mala de marca. Agora fala-se dessas
compras simpáticas, mas a preços de saldo. É
vê-las entre um cafezinho demorado, a deci-
frarem qual delas fez a melhor compra a um
preço reduzido.

Reparem que parece que perdemos a pa-
ciência para quem não nos acrescenta nada de
novo. Literalmente abandonamos aqueles
amigos chatos de conversas pouco inovado-
ras. Já não vamos em cantigas. Já não idolatra-
mos o político bem-falante, nem o banqueiro
milionário e corrupto, (aqui ainda há muitas

exceções). Destes, falamos e escrevemos fra-
ses de repúdio nas redes sociais. Hoje somos
mais exigentes nos serviços públicos, porque
estamos mais informados dos nossos direitos.
A vénia ao senhor doutor, faz-se com um
diálogo de igual para igual, onde superamos
os nossos conhecimentos em matérias que
não são a nossa formação, mas porque a for-
mação chega a todos.

Por outro lado, as casas já não suportam
três gerações da mesma família, e aqui, é pena
que assim seja. Os avós vão para os lares onde
se depositam aqueles que outrora foram os
obreiros da nossa formação e riqueza.

Mas estamos mais solidários com as cau-
sas como nunca. O ambiente passou a ter
lugar prioritário no nosso dia a dia até na
seleção dos resido-os. Passamos a dar maior
atenção ao que comemos. Queremos saber
como foram produzidos aquilo que compra-
mos. E até deixamos aquela velha tradição de
comer em casa e só depois darmos uma volti-
nha com os filhos. Agora passamos a dar
prioridade aos filhos e se o tempo estiver bom,
passamos pelo parque e depois vai-se ao res-
taurante.

Pelo Natal, aquela época em que temos
maior calor nos nossos corações, assistimos
certamente a uma forte solidariedade incom-
parável noutra altura do ano. A isto não é
aleio a sensibilidade dos mais novos que sen-
tem as mudanças dos progenitores e duma
sociedade em evolução que procura não es-
quecer os mais necessitados. A igreja reúne-se
para angariar ajudas para aqueles que se en-
contram mais vulneráveis. O próprio comér-
cio associa-se a estas iniciativas e participa à
sua maneira. É uma sociedade em movimen-
to. Melhores, ou piores que antes, ficam as
análises que nos podem fazer refletir. Certo é
que estamos diferentes, e o mundo também
nos acompanha nessa mudança, que não terá
que ser para pior: depende de nós!

PRIMEIRO,
O RODEIO,
DEPOIS, O
“RASTREIO”
E, POR FIM,
O ARREIO…

Os pseudo-rastreios clínicos estão em cres-
cendo.

“Empresas” que elegem universos-alvo
vulneráveis, em particular acima dos 50/60
anos, não só em meio rural como urbano, com
“estratégias” específicas: enlear quem se dei-
xe enredar por promessas fantásticas,
convencê-los de maleitas a que respondem os
equipamentos que lhes querem impingir, pôr-
lhes nas mãos dois contratos acoplados, o de
compra e venda e o de crédito, e viver à tripa
forra com parte das pensões de reforma que
durante anos são “hipotecadas” à dívida con-
traída pelas vítimas.

“Empresas” com nomes sugestivos, como
“conforto da dor”, “saúde e bem-estar”…

“Empresas” que logram associar estabe-
lecimentos de saúde aos seus propósitos, ain-
da que de modo ilícito, não consentido…

“Empresas” que respiram saúde à custa
dos incautos que não sabem como resistir-
lhes.

O Alentejo profundo tem estado na mira
de tais malandrins. Mas meios urbanos com
pergaminhos de maiores luzes não escapam à
voracidade de tais “empreendedores”.

Elegem como lugares em que tendem a
enredar os incautos os de instituições acredi-
tadas como centros escolares, Bombeiros, Cruz
Vermelha, hotéis acreditados…

Apresentam-se como se pertencessem às
corporações da Saúde, trajados a rigor, insi-
nuam-se, sujeitam os “pacientes” a equipa-
mentos sofisticados e “diagnosticam” logo ali
males que exigem imediatas soluções: colu-
nas distorcidas a exigir colchões terapêuticos,
magnéticos; cristais de gordura no sangue a
impor aparelhos de drenagem linfática, fortes
doses de açúcar a reclamar glicosímetros
metrologicamente apurados…

E, sem regateio, o contrato de compra e
venda acoplado a um outro de crédito mani-
etam as vítimas que saem vergadas ao peso do
“produto” e de dívidas que se hão-de solver

em 4, 5, 8 anos… Para gáudio das sociedades
financeiras!

Os “papa-reformas” em que estes diligen-
tes promotores comerciais se converteram não
querem saber de desgraças. É “sempre a avi-
ar”! E não estão com meias aquelas: prome-
tem mundos e fundos e iludem os néscios.

Na Batalha, há dias, uma pobre septua-
genária perguntava-nos insistentemente:
“mas 200 euros é bom, acha que não devo ir
receber o prémio aos bombeiros?”

E nós dissemos-lhe: “não se esqueça que
ninguém dá nada a ninguém!”; “não há almo-
ços grátis!” e é preciso “desconfiar sempre de
galinha gorda por pouco dinheiro”!

Ao que insistia, “e não é de ir?”
Que não! Que lhe dariam talvez um cartu-

cho com 50 gramas de feijão, mas que poderia
estar certa de que pagaria a feijoada toda com
todas as carnes, das mais nobres aos enchidos
mais caros.

Mas quando é que as pessoas resistem a
estes convites “irresistíveis”?

É certo que por se tratar de “contratos
celebrados” fora de estabelecimento, o consu-
midor dispõe sempre de 14 dias para dar o
dito por não dito (se tal constar do contrato),
sendo que esse prazo pode ir até 12 meses se
não houver cláusula a prever o período de
reflexão, de desistência.

Mas os problemas agudizam-se sempre
que, por direitas contas, as vítimas pretendem
desfazer-se do contrato.

Daí que tivéssemos dito à senhora que, na
Batalha, nos lançara insistentemente a per-
gunta: “Vá, vá aos bombeiros, mas depois
somos nós, em parceria com o gabinete de
consumidores da Câmara, que apagamos os
fogos”!

Na realidade, há que opor feroz resistên-
cia aos métodos agressivos de vendas que
surgem sob novas roupagens e com um poder
extraordinário de sedução e de extorsão.

Há que denunciar “urbi et orbi” estas
formas aviltantes de exploração.

“Néscios” sempre tereis! Mas há que pôr
os malandrins a ferros!

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

Foto DIREITOS RESERVADOS
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FALTA DE CUIDADOS
PARCIAIS
COM A CONSERVAÇÃO
DAS ARVORES
ORNAMENTAIS
NA ZONA INDUSTRIAL

Volto ao assunto de abril de 2017 e de
fevereiro de 2019, a falta de cuidados par-
ciais com a conservação das árvores orna-
mentais na Zona Industrial (Rua 20 – sul).

A limpeza das ruas e passeios nesta zona
industrial continuam a não merecer melho-
res cuidados ambientais, por parte dos res-
ponsáveis pela limpeza  urbana.

A primavera começou no dia 20 deste
mês de março e tudo vai ficar por concluir no
que respeitas aos cuidados ambientais do
tratamentos das arvores ornamentais.

Ainda existem neste local  62 árvores por
cuidar, desde 2017. Se consultarmos o Google,
muita informação técnica de ensino existe
sobre os cuidados que se devem ter com a
época ideal para se cuidar das árvores orna-
mentais.

António Brito

Foto DIREITOS RESERVADOS

“Cidade(s) com futuro”
Instrumento financeiro para a

reabilitação e revitalização urbana
A coordenadora de ges-

tão do IFRRU 2020, apresen-
tou o IFRRU 2020, numa ses-
são realizada na quinta-feira,
na Câmara Municipal de Es-
pinho e que visou esclarecer
sobre as aplicações deste ins-
trumento financeiro. “Juntos
estamos a criar cidades c fu-
turo”, enfatizou Teresa Mou-
ro Ferreira.

O IFRRU 2020 é um ins-
trumento financeiro criado
no âmbito do Ministério do
Ambiente e da Transição
Energética, integrado no
Portugal 2020, sendo cofi-
nanciado por fundos euro-
peus, que concede emprés-
timos nas condições mais
vantajosas, para apoiar a re-
abilitação urbana, em todo
o território nacional.

O presidente da Câmara
Municipal de Espinho, Pinto
Moreira, deu nota de um ins-
trumento financeiro motor
para a reabilitação e revi-
talização urbana e a arquiteta
Sandra Almeida fez uma si-
nopse das onze áreas de rea-
bilitação urbanas gizadas
para o concelho.

Investidores, autarcas do
concelho, entidades bancári-
as e agentes imobiliários mar-

caram presença na sessão de
esclarecimento, tendo Teresa
Mouro Ferreira revelador as
possibilidades que aquele ins-
trumento financeiro propor-
ciona no âmbito das áreas de
reabilitação urbana definidas
pelo município e recentemen-
te anunciadas e debatidas.

Entretanto, Teresa Mouro
Ferreira destacou que as ope-
rações apoiadas pelo IFRRU
2020 têm sempre de contri-
buir para um aumento do
desempenho energético do

imóvel reabilitado. Para que
isto seja avaliado, é necessá-
rio proceder à certificação
energética antes e depois da
intervenção. Desta forma,
previamente ao pedido de fi-
nanciamento deverá proceder
à certificação do imóvel ou à
atualização de certificado
energético já existente, recor-
rendo a um dos peritos quali-
ficados pela Agência Nacio-
nal de Energia.

Lúcio Alberto

Estão abertas as candidaturas (com parecer
municipal) ao IFRRU 2020 (fundos

comunitários também destinados a privados)
– o instrumento financeiro que disponibiliza
empréstimos nas condições mais favoráveis,

face às do mercado, para a reabilitação
integral de edifícios, destinados

à habitação ou a outras atividades, incluindo as
soluções integradas de eficiência energética mais

adequadas no âmbito dessa reabilitação

Os deputados Pedro Mota Soares, João
Pinho de Almeida, António Carlos Mon-
teiro e Filipe Anacoreta Correia, do CDS-
PP, querem saber se as câmaras municipais
do distrito de Aveiro sabem quantos ido-
sos vivem isolados e/ou sozinhos nos seus
concelhos.

Em requerimentos dirigidos a cada uma
das autarquias do distrito, os deputados
do CDS-PP questionam:

“Estão os idosos residentes no seu con-
celho, e que vivem sozinhos e/ou isolados,
sinalizados pela autarquia? Se sim, quantos
idosos moram sozinhos? E, destes, quantos
estão isolados? Quantos idosos moram
acompanhados por outros idosos? E, des-
tes, quantos estão isolados?

Tem a autarquia algum tipo de apoio
aos idosos que vivem sozinhos?

Tem a autarquia algum protocolo com
as IPSS ou Misericórdias para o apoio aos
idosos?

Há falta de residências e lares da tercei-
ra idade no seu concelho? Os que existem
são acessíveis à maioria dos idosos?

Desenvolveu, ou tenciona desenvolver,
ações de sensibilização para que os idosos
do seu concelho adotem comportamentos
de segurança que permitam reduzir o risco
de se tornarem vítimas de crimes?

Caso a autarquia não tenha sinalizados
os idosos a viver sozinhos e/ou isolados,
qual é a razão? Tenciona efetuar essa sina-
lização? Se sim, quando?”

As alterações registadas nas sociedades
modernas e o seu reflexo nos contextos
europeus e mundiais, onde prevalecem
conceitos de otimização da economia, “obri-
gam-nos a dar especial atenção ao impacto
que estes fenómenos produzem nas famíli-
as, bem como nos grupos mais vulneráveis,
nomeadamente os idosos.”

O envelhecimento demográfico traduz
alterações na distribuição etária de uma
população, expressando uma maior pro-
porção de população em idades mais avan-
çadas. “Esta dinâmica é entendida interna-
cionalmente como uma das mais importan-
tes tendências demográficas da atua-
lidade.”

Em conformidade com o estudo do INE
– Instituto Nacional de Estatística publica-
do em julho de 2015, as alterações na com-
posição etária da população residente em
Portugal e para o conjunto da União
Europeia a 28 são reveladoras do envelhe-
cimento demográfico da última década.

Em resultado da queda da natalidade e
do aumento da longevidade nos últimos
anos, verificou-se em Portugal o decrésci-
mo da população jovem (até aos 14 anos de
idade) e da população em idade ativa (15 a
64 anos de idade), em simultâneo com o
aumento da população idosa (65 e mais
anos de idade).

O número de idosos ultrapassou o nú-
mero de jovens pela primeira vez, em Por-
tugal, em 2000, tendo o índice de envelhe-
cimento, que traduz a relação entre o nú-
mero de idosos e o número de jovens, atin-
gindo os 141 idosos por cada 100 jovens em
2014. Em 2017 este número subiu para 156.

Por outro lado, o índice de dependência
de idosos que relaciona a população idosa
com a população em idade ativa, continua
a aumentar: em 2003, por cada 100 pessoas
em idade ativa residiam em Portugal 25
idosos, valor que passou para 31 em 2014
(30 em 2013).

Neste cenário, há cada vez mais idosos
a viver sozinhos ou isolados. No último
Censos Sénior, a GNR sinalizou 45.563 ido-
sos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou
em situação de vulnerabilidade, devido à
sua condição física, psicológica, ou outra
que possa colocar a sua segurança em cau-
sa. São quase mais meia centena do que no
ano anterior e mais de dois mil em relação
a 2016, ano que já tinha contabilizado mais
do triplo do registado em 2011.

“Muitos destes idosos são pessoas que,
devido à sua especial suscetibilidade, ne-
cessitam de uma proteção especial e refor-
çada, quer seja em termos sociais, eco-
nómicos, de saúde ou de justiça.”

Entretanto, em novembro, uma mulher
de 100 anos morreu num incêndio no pré-
dio onde morava, na Porto. A idosa era a
única habitante do edifício e o fogo come-
çou no quarto onde dormia. Em fevereiro,
outra mulher, de 81 anos, morreu num
incêndio em casa, também no Porto. Em
janeiro, um casal de idosos foi encontrado
morto em casa, no Dafundo, Oeiras, distri-
to de Lisboa. Em março, um casal de
octogenários apareceu morto numa casa
em Sernancelhe, Viseu.

“Casos de isolamento e solidão muitas
vezes acabam em tragédia. O Grupo Parla-
mentar do CDS-PP defende que importa
garantir a existência de mecanismos
efetivos de proteção que salvaguardem e
atendam às particularidades, riscos e fragi-
lidades dos mais idosos.”

Idosos a viver sozinhos
e/ou isolados

CDS quer saber se autarquias do
distrito de Aveiro têm-nos sinalizados

Telefones úteis Segurança Social ..................... 227 341 956
Táxis (Câmara) ........................ 227 343 167
Táxis (Conc. Espinho) ............ 800 208 202
Táxis Costa Verde ................... 227 340 118
Táxis (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

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

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

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

Paramos

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

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

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

Centro Social ........................... 227 330 870
Farmácia ................................... 227 346 388
Junta Freguesia ....................... 227 342 710
Reg. Engenharia ...................... 227 342 023
Unidade de Saúde .................. 227 345 001
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Rotary de Espinho premeia melhores alunos do concelho
O Rotary Club de Espinho

realizou na tarde de sábado,
uma sessão de homenagem aos
melhores alunos do concelho
no ano letivo 2017/18, no au-
ditório da Junta de Freguesia
de Espinho.

Foi uma jornada festiva e
de confraternização entre alu-
nos e familiares e um incenti-
vo do Rotary Club de Espinho
presidido por António Pinto de
Oliveira.

“Influxos” de Irene  Felizardo
A exposição de pintura “Influxos” de

Irene Felizardo será inaugurada às 16 horas
de domingo na galeria do Multimeios e com
entrada livre.

A exposição estará patente ao público até
28 de abril.

“A abstração impõe-nos a necessidade de
olharmos para além da realidade, e de desco-
brir um outro mundo de desafios infinitos
com uma interminável diversidade e inter-
pretações únicas que me represente”, dá nota
Irene Felizardo. “Esta minha obra foi um
desafio para projectar algo, recriá-lo no meu
imaginário de ambientes subtis, transportar
de uma forma abstrata o olhar para uma
vivência em que a magia do ambiente e o
mistério da natureza comunicam.”

“As camadas sucessivas de tinta, imer-
gindo e submergindo entre as cores adicio-
nadas, dão espessura à representação de uma
atmosfera que exerce uma magia de “Influ-
xos” que estimulam o nosso imaginário, trans-
portando-nos para um universo de senti-
mentalidade e de memórias que nos rodei-
am, mesmo que esse universo final seja de
figuração ou de abstração, que não são mais
do que a génese de todo o meu trabalho
criativo, tornando-se uma espécie de identi-
dade desse meu mundo”, acrescenta a autora
da exposição. “Como diz Henry Ward
Beecher: Todo o artista molha os seus pincéis
na sua alma e pinta a sua própria natureza.”

Tertúlia sobre o sono
em “escola para todos”

O projeto “Promover o Sucesso – Escola
para Todos”, dinamizado pela Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho,
organizou um espaço de tertúlia, dirigida aos
pais e alunos do pré-escolar, onde abordou a
temática da importância do sono.

A atividade decorreu na Escola Básica de
Silvalde e de Anta.

“Pi” no
Agrupamento
 Gomes
de Almeida

Aproveitando a comemoração
do Dia Mundial do “Pi” os alunos
do 2.º Ciclo, em particular os do 6.º

em particular com Educação Visual
e Educação Tecnológica, na cons-
trução de marcadores para livros,
com mensagens/informação alusi-
va ao tema que foram distribuídos
pela comunidade educativa.

Para os mais novos, os do 5.º
ano, toda a curiosidade/espanto por
eles manifestada por algum misti-
cismo do número “Pi” começou a
ser esclarecida com o contributo da
projeção de pequenos vídeos com
curiosidades e notas informativas,
motivando-os para dar continuida-

de a saber mais.
Se a concretização de uma

atividade é importante, não me-
nos importante é o processo de
preparação e as respostas que vão
sendo dadas aos desafios que se
colocam. Neste sentido, os alunos
pesquisaram, comunicaram, ma-
nipularam materiais, partilharam
e discutiram informação, constru-
íram saber. A construção deste
saber, assente em pequenas apren-
dizagens significativas, foi reali-
zada com alegria.

Rotary de Espinho premeia melhores alunos do concelho
ano, orientados pelos professores
de matemática, desenvolveram um
conjunto de tarefas, em contexto ma-
temático e não matemático dentro e
fora da sala de aula. Os alunos, de
forma empenhada e criativa, envol-
veram-se ao longo de algumas se-
manas na preparação de exposição
de trabalhos e em propostas de
atividades práticas, realizando me-
dições, registo de dados, cálculos e
utilização de recursos tecnológicos.

A diversidade de tarefas envol-
veu a articulação entre disciplinas,

Recital de poesia em
tributo a Sophia Mello
Breyner Andresen

Realizou-se no sábado, na Biblioteca Mu-
nicipal José Marmelo e Silva, o recital de
poesia de tributo à poeta portuguesa Sophia
de Mello Breyner Andresen no ano do cente-
nário do seu nascimento.

A sessão, integrada no projeto “Pensar a
Escrita”, foi preparada e moderada pelo jor-
nalista Alberto Serra e contou com a partici-
pação especial do jornalista José Carlos Vas-
concelos, um profundo conhecedor da vida e
da obra de Sophia de Mello Breyner.

Em Espinho, José Carlos Vasconcelos fa-
lou da importância da poesia de Sophia, da
sua linguagem poética, transparente e íntima,
muito ligada aos antigos mitos clássicos e à
civilização da Grécia antiga e da mulher exem-
plar, de grande coragem e dignidade e com
grande sentido de justiça e preocupação ética.
Durante a sessão, Alberto Serra, José Carlos
Vasconcelos e os participantes no workshop
de preparação do recital de poesia leram vá-
rios poemas da autora.

Entretanto, esteve Patente um quadro a
óleo com o rosto de Sophia de Mello Breyner
e da autoria da pintora Do Carmo Vieira, que
também presente na assistência que encheu a
sala polivalente da Biblioteca Municipal.

O ciclo “Pensar a Escrita” regressa já a 13
de abril com o jovem escritor João Reis.

Festa da Francofonia
das escolas de Espinho

Conferência de Frédéric Zieger na Biblioteca
Municipal e degustação na Casa Alves Ribeiro

A edição de 2019 da Festa da Franco-
fonia encerrou na tarde de sábado com
uma degustação de vinhos alsacianos e um
petisco local, o famoso kouglof, na Casa

Alves Ribeiro, na Rua 19, com a colabora-
ção da padaria Aipal.

O momento festivo de degustação foi an-
tecedido, no auditório da Biblioteca Munici-

pal, pela conferência “À
descoberta da Alsácia”
por Frédéric Zieger.

Frédéric Zieger,
historiador e conferen-
cista, veio de Estras-
burgo para relatar uma
região rica em patrimó-
nio, cultura e história,
enquanto decorria uma
exposição de trabalhos
dos alunos das turmas
do 9º anos das escolas
do concelho de Espi-
nho, projetando a his-
tória da região de Al-
sácia e a cidade de
Estrasburgo.

Foto VÍTOR LANCHA

Fotos VÍTOR LANCHA
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Espetáculo de circo
contemporâneo
no Casino Espinho

Nas noites de sexta-feira e sábado, o Casino Espinho
apresenta ARO, uma produção do Instituto Nacional de Artes
Circenses.

O espetáculo representa uma criação de circo contemporâ-
neo, que tem como ponto de partida o trabalho do pintor
Fernand Léger.

É uma investigação direta entre o circo e as mensagens que
vão para além das imagens e das palavras.

ARO parte de um universo plástico onde a importância do
estudo da cor e da forma servem como referência numa
geração de modernistas. Um conjunto de retratos que apre-
sentam o círculo como símbolo de continuidade e liberdade.

Marjane Satrapi
em Espinho no Fest
Realizadores Novo Cinema

arranca a 24 junho
A autora e realizadora ira-

niana Marjane Satrapi, cria-
dora de “Persépolis”, vai es-
tar em junho no Fest – Festi-
val Novos Realizadores Novo
Cinema, que decorrerá em Es-
pinho, de 24 de junho a 1 de
julho. Marjane Satrapi estará

no programa para profissio-
nais, no qual dará uma “mas-
terclasse” sobre a carreira.

Marjane Satrapi, nascida
no Irão em 1969, é autora de
banda desenhada, livros para
crianças e de filmes de ani-
mação e imagem real. Entre

os trabalhos mais conhecidos
contam-se a história autobio-
gráfica “Persépolis” e “Gali-
nha com ameixas”, ambos
novelas gráficas adaptadas
para cinema.

A realizadora prepara-se
para estrear, em 2020, o filme

“Radioactive”, a partir de
uma novela gráfica de Lauren
Redniss, sobre a vida da cien-
tista polaca Marie Curie.

O Festival Novos Realiza-
dores Novo Cinema conta
anualmente com uma progra-
mação de cinema, com sec-
ções competitivas, e também
com oficinas, ‘masterclasses’,
conferências, palestras e
fórum de apresentação de
projetos (“pitching”) sobre as
várias áreas ligadas ao cine-
ma. Além de Marjane Satrapi,
o programa profissional con-
tará com nomes como o
argumentista Tony Grisoni,
colaborador de Terry Gilliam,
e John Warhurst, Tim Cavagin
e Nina Hartstone, a equipa
que fez a edição de som do
filme “Bohemian Rhapsody”. Dia do Pi na Escola

Domingos Capela
Foi assinalado o Dia do Pi

na Escola Básica e Secundária
Domingos Capela,  tendo sido
sublinhada a importância
deste efeméride na área cien-
tífica da Matemática.

Nesse sentido, foi apre-
sentada uma pequena drama-
tização sobre a importância
da Matemática no nosso quo-
tidiano, para além de alguns
momentos em que os alunos,
de uma forma mais ou menos

informal, ilustraram a rele-
vância desta data, procuran-
do desmistificar algumas
conceções erradas sobre esta
disciplina.

As turmas do 5º e 6º anos,
orientadas pelas suas profes-
soras de Matemática, partici-
param em algumas atividades
interativas, onde aplicaram  e
adquiriram conhecimentos
relacionados com o número
irracional À.

Leituras partilhadas
na Biblioteca da Escola
Domingos Capela

Com o propósito de co-
memorar a Semana de Lei-
tura, a equipa da Biblioteca
da Escola Básica e Secundá-
ria Domingos Capela reali-
zou um conjunto de ativi-
dades conducentes à pro-
moção da literacia dos alu-
nos, enfatizando, nesse con-
texto, a importância da lei-
tura na formação integral
dos alunos e dos cidadãos
em geral.

Num momento inicial,
diversas individualidades,
que foram convidadas para
esta atividade, dirigiram-se às
salas de aula e efetuaram a
leitura parcial de algumas
obras que foram selecionadas
previamente para o efeito.
Seguidamente, e já interior da
biblioteca, teve lugar um pe-
queno espetáculo preparado
pelos alunos da escola e que
incluiu a declamação de poe-
mas, a apresentação de livros
e de temas musicais, bem
como a dinamização de um
teatro de sombras.

Tal como salientou a co-
ordenadora da Biblioteca Es-
colar, a ideia que esteve
subjacente ao programa apre-
sentado foi a de envolver o
mais possível os alunos com a
comunidade educativa, esti-
mulando uma forte interação
entre todos os agentes edu-
cativos, por forma a tornar a

leitura algo verdadeiramente
agradável e inspirador. Im-
buídos desse espírito, to-
dos os que participaram nes-
ta jornada comemorativa tes-
temunharam que a leitura tem
um enorme potencial criativo
e formativo, ajudando-nos a
transformar a nossa forma de
ver o mundo, de ver os outros
e de olharmos para nós pró-
prios, conhecendo melhor a
nossa interioridade.

“A todos os que partici-
param neste evento, a equipa
da Biblioteca Escolar gostaria
de manifestar o seu agradeci-
mento, certa de que com a
colaboração de todos é possí-
vel ir sempre mais longe na
promoção da leitura e na in-
cessante missão de estimular
o gosto pelo conhecimento,
pela partilha de saberes, pelo
pensamento livre e crítico,
pelo confronto de ideias, na-
vegando no mundo das pala-
vras com a sensação de que,
mesmo contra ventos e ma-
rés, é possível chegar a bom
porto e (re)criar novas histó-
rias, inventar novas persona-
gens e enredos, construindo,
no final de contas, uma socie-
dade mais culta, humanista e
tolerante, na qual cada um
nós constrói a sua própria his-
tória, deixando em aberto a
eventualidade de um final
feliz…”

mais sobre a história de Es-
pinho.

Assistiram a esta peça cer-
ca de 120 pessoas. Estiveram
presentes o provedor e a vice-
provedora da Santa da Mise-
ricórdia de Espinho, o chefe
de Divisão de Cultura e
Museologia e a chefe de Divi-
são da Ação Social do Muni-
cípio, os utentes do Centro
Social de Paramos, Centro
Social de Silvalde, Centro
Comunitário da Ponte de
Anta, Cerciespinho, Estrutu-
ra Residencial S. Francisco de
Assis – Anta, familiares dos
utentes e público em geral.

Esta atividade de parce-
ria permitiu, por um lado, a
transmissão da história, cos-
tumes e tradições das gentes
de Espinho e por outro lado o
convívio salutar entre todos
os participantes, tornando
esta faixa etária mais ativa,
estimulando a sua memória,
concentração, desbloqueando
emoções.

Os “maiores” da Santa
Casa foram atores por um dia
e adoraram a experiência, e
nesse sentido correspon-
deram à missão de envolver a
comunidade local, sempre na
procura da concretização de
um serviço público de exce-
lência.

No dia 27 de março assi-
nalou-se o Dia Mundial do
Teatro e, no âmbito das co-
memorações dos 120 anos
do concelho de Espinho, o
Serviço Educativo da Divi-

“Espinho a Bolir”
Câmara convida utentes da  Santa Casa

da Misericórdia para atores de teatro
são de Cultura e Museologia
da Câmara Municipal con-
vidou os utentes da Santa
Casa da Misericórdia de
Espinho a representar a
peça de teatro “Espinho a

Bolir”.
A dramatização ocorreu

no auditório da Santa Casa,
permitindo desta forma que
todos os participantes ficas-
sem a conhecer um pouco

Foto DIREITOS RESERVADOS
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AGENDA
4, 5, 6, 7 e 10 de abril
21 horas – Casino
Sonus Faber
Serão relaxante ao som de

acordes no Baccará

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

meios
“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
Um pai e uma mãe levam os

filhos para a sua casa de
praia, esperando passar
uns momentos descon-
traídos com a família e os
amigos. Só que a tranqui-
lidade e a alegria transfor-
mam-se em tensão e caos
quando chegam algumas
visitas que não foram con-
vidadas…

Um pesadelo saído da cabe-
ça do galardoado cineasta
Jordan Peele (“Get Out”)

4 a 11 de abril
10 às 17 horas de segunda a

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

“Palco das Marionetas” (ex-
posição permanente)

4 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

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 de 16

anos
Duração: 1 hora e 56 minutos

6 de abril
11 horas – Biblioteca Munici-

pal
“Contos e Cantos para Infan-

tes”, iniciativa promovida
por Rui Ramos, de “O Baú
do contador”

Inscrições prévias e destina-
das a crianças com idades
compreendidas entre os 2 e
os 5 anos

15h30 – Planetário do Multi-
meios

“Lendas do Céu Noturno:
Perseu e Andrómeda”

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

Duração: 40 minutos
Classificação: maiores 4 anos

16h30 – Planetário do Multi-
meios

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

pequeno. A raça humana
está ligada melhor e mais
rápido do que nunca, mas e
sobre outro qualquer lugar?
Poderíamos um dia ser par-
te de uma comunidade
galáctica, compartilhar o
nosso conhecimento e idei-
as? Ou é a Terra o único
planeta com vida? ‘Nós so-
mos Aliens!’ leva-nos numa
viagem épica, na procura de
evidências sobre vida extra-
terrestre…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

21 horas – Casino
Espetáculo de António Zam-

bujo com o álbum “Do Aves-
so”

21h30 – Auditório Nascente
“A Boda dos Pequenos Bur-

gueses” com o Teatro Popu-
lar de Espinho

7 de abril
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 funci-
ona a fotossíntese e de que
forma é que as árvores con-
tribuem para a diversidade

para proteger tudo o que
têm de mais precioso!

9, 10, 11 e 12 de abril
15 horas – Planetário do Multi-

meios
“Lendas do Céu Noturno:

Perseu e Andrómeda”
Duração: 40 minutos
Classificação: maiores 4 anos

16 horas – Planetário do Multi-
meios

“Sol, a Nossa Estrela”
Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

11, 16 e 17 de abril
16h30 – Cinema do Multi-

meios
“Dumbo” (versão original)
Realizador/Director: Tim

Burton
Com Danny DeVito, Eva

Green,  Colin Farrell e,
Michael Keaton

Categoria: família e fantasia
Duração: 2 horas 10 minutos
Max Medici (Danny DeVito),

dono de um circo decaden-
te, pede à antiga estrela Holt
Farrier (Colin Farrell) e aos
seus filhos, Milly (Nico
Parker) e Joe (Finley Hob-
bins), para cuidarem de um
elefante recém-nascido, ví-
tima de troça devido às suas
enormes orelhas. Quando
descobrem que Dumbo con-
segue voar, o sucesso volta
ao circo e atrai a atenção do
empresário V.A. Vandevere
(Michael Keaton), que con-
trata o talentoso elefante
para o seu mais recente par-
que de diversões, Dream-
land. Dumbo torna-se uma
vedeta ao lado da encanta-
dora e espetacular trape-
zista Colette Marchant (Eva
Green), mas Holt descobre
que, por detrás de todo o
brilho, a Dreamland está
repleta de segredos som-
brios…

12 e 13 de abril
21 horas – Casino
Espetáculo de circo contem-

porâneo
Produção: Instituto Nacional

de Artes Circenses

12, 13 e 14 de abril
16h30 e 21h30 – Cinema do

Multimeios
 “Dumbo” (versão original)
Realizador/Director: Tim

Burton
Com Danny DeVito, Eva

Green,  Colin Farrell e,
Michael Keaton

Categoria: família e fantasia
Duração: 2 horas 10 minutos

16, 17 e 18 de abril
15 horas – Planetário do

Multimeios
“A Vida das Árvores”
Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 4 anos

16 horas – Planetário do Multi-
meios

“Nós somos Aliens” (3D)
Duração: 45 minutos
Classificação: maiores  de 8

anos

Oficinas de pasta
de papel para a Páscoa
no Museu do Papel

A Páscoa está quase a chegar e o Museu do Papel, em
Paços de Brandão, já entrou na temática, propondo ofici-
nas em que miúdos e graúdos podem experimentar pasta
de papel para elaborar ovos e outros elementos associados
à época.

“Páscoa de Papel” é a proposta de oficinas do Museu
do Papel Terras de Santa Maria para o próximo mês. De 9
a 12 de abril e nos dias 16 e 17, os interessados nestas
oficinas poderão desenvolver várias decorações com pas-
ta de papel e outros materiais coloridos. Uma atividade
que porá à prova a imaginação e criatividade de famílias,
escolas e seniores.

Imaginarius de 2019
(festival de teatro de rua)
acontece de 23 a 25 de maio

O Imaginarius – Festival Internacional de Artes de Rua
já tem datas marcadas. É entre 23 e 25 de maio que o centro
histórico de Santa Maria da Feira se volta a transformar
“num palco gigante para ser calcorreado por gentes e
diferentes imaginários.”

“Numa mostra do dinamismo na área da criação artís-
tica e contemporânea”, a programação da 19.ª edição do
Imaginarius aposta, “uma vez mais, na qualidade e diver-
sidade dos espetáculos, levando à cidade feirense, não
apenas ao espaço público do centro histórico, mas também
ao Cineteatro António Lamoso, aos Claustros da Igreja
Matriz, ao Mercado Municipal, ao Museu Convento dos
Loios e à Biblioteca Municipal, grandes companhias naci-
onais e internacionais.”

O intenso programa do Imaginarius reparte-se por
várias áreas – Estreias pré-festival, logo no início de maio,
programação principal, Imaginarius infantil, Criações
Imaginarius e Mais Imaginarius – dando, desta forma,
espaço às companhias de renome, mas também a artistas
emergentes, às associações e artistas locais, e a projetos de
intervenção criativa e social do concelho.

A imagem oficial do Imaginarius’19 deixa adivinhar,
logo no primeiro olhar, o tema principal desta edição –
“Memória”. As memórias escrita, narrada e visual, “arru-
madas no cérebro humano”, serão exaltadas, através da
programação, transportando o espetador para as suas
próprias memórias de infância ou intergeracionais.

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 consciencializa-
ção para a proteção da natu-
reza em que vivemos…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 4 anos
7 de abril
16 horas – Multimeios (gale-

ria)
Inauguração da exposição de

pintura “Influxos” de Irene
Felizardo

16h30 – Planetário do Multi-
meios

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

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

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

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

7, 9, 10, 11, 12 e 13 de abril
14h30 – sessão infantil no Ci-

nema do Multimeios
“Como Treinares o teu Dra-

gão: O Mundo Secreto” (ver-
são portuguesa – 2D)

Realizador: Dean DeBlois
Categoria: animação
Classificação: maiores 6 anos
Duração: 1 hora e 44 minutos
Hiccup é agora o líder de Berk,

juntamente com Astrid, e
criou uma gloriosa, mas ca-
ótica, utopia de dragões.
Quando a súbita presença
de uma Fúria da Luz coinci-
de com a maior ameaça que
a aldeia jamais enfrentou,
Hiccup e Desdentado terão
de deixar o único lar que
conhecem e embarcar num
mundo oculto que pensa-
vam ser um mito. À medida
que os seus verdadeiros des-
tinos são revelados, dragão
e humano terão de lutar jun-
tos, até aos confins da Terra,
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Especialidade em Peixe de Mar

“A floresta também é nossa!”…
Foi com esta frase que os alunos da EB Espinho3, no ano

letivo 2017/18, “arregaçaram mangas” e “deitaram mãos” a
um projeto no âmbito da educação ambiental, mais especifica-
mente, no tema da floresta, sua proteção e conservação.

Para além da sensibilização para a prevenção dos incêndi-
os florestais e para a necessidade de proteção da floresta, a
Escola, no seu papel de formação inestimável, aproveitou
desenvolver ações em amplos domínios que não apenas os
dos saberes curriculares e iniciou os seus alunos no exercício
de uma cidadania ativa e responsável na defesa do ambiente.

Porque ninguém consegue imaginar um futuro sem árvo-
res, porque é premente a proteção da floresta, anualmente
afetada por incêndios, e porque a floresta é, simultaneamente,
de cada um e de todos…a escola Espinho3 levou a floresta aos
alunos para posteriormente os levar à floresta!

Esta dinâmica, que contou com a participação de toda a
comunidade escolar, iniciou com a recolha de sementes (car-
valhos, castanheiros, sobreiros e outras), procedendo-se às
sementeiras, nas salas de aula. Improvisaram-se pequenos
viveiros sob o lema: “Vamos dar uma oportunidade às semen-
tes” para “Reflorestar Paiva”, com o objetivo de reduzir os
danos ambientais provocados pelos incêndios de 2017 e valo-
rizar espécies vegetais autóctones.

A Escola, por experiência adquirida, é conhecedora do
papel e da influência que as crianças têm junto das suas
famílias. Através destes laços próximos apelou-se à participa-
ção, responsabilidade e à solidariedade entre regiões (Muni-
cípio de Espinho e Castelo de Paiva) aproximando o litoral ao
interior através das mãos de uma criança e o coração Verde de
toda uma comunidade.

Assim, no passado dia 23 de março, a Escola Espinho3
integrou-se numa ação de reflorestação no Monte de S. Do-
mingos, (área afetada pelos incêndios de 2017) em Castelo de
Paiva, concertada por várias instituições como a ADEP, União
de freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso e Câmara de
Castelo de Paiva.

Citando o pedagogo Rubem Alves, como “Cada fim venta
um começo”, augura-se o início de muitas outras missões sob
a liderança e intervenção responsável, cívica e ecológica de
cada uma das nossas crianças.

Então aí, a Escola terá cumprido a sua Missão!
Maria Inês Conceição

Espinho entrega 1028
quilos de bens à cidade
da Beira – Moçambique

Concerto solidário no Auditório do Casino
Na sequência do con-

certo solidário “Espinho
com a Beira” que se reali-
zou na noite de sábado, no
Auditório do Casino, e que
contou com a atuação da
Escola Profissional de Mú-
sica Espinho – Projeto Ben-

jamin, da Banda União Mu-
sical Paramense, da Banda
Musical de S. Tiago de
Silvalde, da Tuna Musical
de Anta e da Banda de Mú-
sica da Cidade de Espinho,
foram angariados 1028 qui-
los de bens para enviar para

a cidade moçambicana da
Beira.

Desta angariação resultou
a recolha de artigos de pri-
meira necessidade para aju-
dar as vítimas do Idai, nome-
adamente produtos alimen-
tares (756,70 kg), produtos de

higiene pessoal e de limpeza
(191,14 kg) e produtos de saú-
de (80 kg).

Foram ainda doados al-
guns artigos que não eram
passíveis de ser enviados para
Moçambique, pelas suas
caraterísticas, nomeadamen-
te o tipo de embalagem (vi-
dro) ou recipientes danifica-
dos e roupas – 72,78 kg) que
por este motivo foram envia-
dos para o Setor Social da
Paróquia de Espinho.

A iniciativa, promovida
pela Câmara Municipal foi
concretizada com o altruís-
mo dos espinhenses e o apoio
dos Bombeiros do Concelho
de Espinho, da Delegação de
Espinho da Cruz Vermelha
Portuguesa e do Grupo Sol-
verde.

A iniciativa municipal teve como principal objetivo
a angariação de bens de primeira necessidade para a população

da Cidade da Beira, província de Sofala – Moçambique,
geminada com Espinho desde 26 de janeiro de 1999 e que foi

gravemente afetada pelo ciclone Idai

Foto VÍTOR LANCHA

espetáculos de teatro de
marionetas, três workshops e
outras tantas exposições de
marionetas.

Durante um mês, cerca de
cinco mil pessoas assistiram
às peças de teatro de mario-
netas que a programação do
festival disponibilizou ao pú-
blico, em variados palcos da
cidade, “e que sempre trans-
portaram a mente das plateias
para mundos fantásticos, en-
sinando lições e retratando a
vida real.”

Este é um evento anual da
Câmara Municipal de Espi-
nho, que agradece “a partici-
pação a todos aqueles que vi-

A lotação esgotada das sa-
las foi uma constante ao lon-
go do festival Mar-Mario-
netas, que ao longo de treze
edições tem privilegiado uma
atividade pedagógica consis-
tente junto da comunidade
escolar concelhia.

Recorde-se que a edição
de 2019 do Mar-Marione-
tas’19 foi encetada com um
baile de abertura no salão
nobre da Piscina Solário
Atlântico e ao longo do mês
de março, apresentou onze

eram festejar a paixão pelo
teatro e pelo mundo das
marionetas, público e compa-
nhias.”

Mar-
Marionetas

“enche”
Cerca de
cinco mil

espetadores

Foto DIREITOS RESERVADOS

Concerto da Páscoa
do Orfeão de Espinho

O Orfeão de Espinho agendou o Concerto da Páscoa
para as 21h30 do próximo dia 13, no Auditório do Casino.
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Manuel Proença

A equipa do Novase-
mente conseguiu, mais uma
vez, chegar à final da Taça de
Portugal. As sementinhas eli-
minaram, no sábado, o Fute-
bol Clube Vermoim, num en-
contro ‘eletrizante’ e onde
estiveram a perder por 1-3.

Neste jogo das meias-fi-
nais, a equipa de André
Teixeira teve a felicidade do
seu lado, já muito perto do
intervalo, ao beneficiar de um
autogolo de uma das adver-
sárias.

No segundo tempo, o
Vermoim deu a volta ao jogo
e adiantou-se no marcador
até ao 1-3, com o terceiro golo
a ser apontado pela espi-
nhense, ex-Novasemente,
Cláudia Lobo. Mas esta ale-
gria foi ‘sol de pouca dura’!

As sementinhas acreditaram,
‘arregaçaram as mangas’ e
deram a volta ao jogo nos
dez minutos finais, com dois
dos últimos golos a serem
apontados pela internacio-
nal, Pisko nos dois últimos
minutos da partida.

Na final de domingo, as
sementinhas fizeram um
grande jogo, embora o 2-0
possa parecer que as encar-
nadas estiveram sempre por
cima. Puro engano!

Na primeira parte o jogo
foi equilibradíssimo e o nulo
era bem o espelho disso. Con-
tudo, no segundo tempo, as
águias chegaram à vantagem
num remate muito bem colo-
cado por Janice.

As sementinhas, incon-
formadas, carregaram no ace-
lerador e pouco tempo de-
pois beneficiaram de uma

grande penalidade pronta-
mente assinalada pela equi-
pa de arbitragem. Porém, Sara
Ferreira, que habitualmente é
exímia na marcação de pe-
naltis, rematou contra a
guardiã encarnada, Bety. Um
momento de desolação da
capitã das antenses, que des-

carregou toda a sua frustra-
ção na trave da baliza e que
acabou por ser confortada
pela capitã do Benfica, Inês
Fernandes.

Os momentos finais foram
de verdadeiro sufoco para as
campeãs nacionais. Mas já no
último minuto, com a equipa

do Novasemente adiantada
no terreno, incluindo a guar-
da-redes, Sara Wallace, a
guardiã do Benfica, Ana
Catarina, apanhou uma bola,
pontapeou-a para a baliza das
sementinhas e fez o 2-0.

No final, as jogadoras do
Novasemente encheram-se

de lágrimas, acabando por ser
confortadas por algumas
adversárias.

As sementinhas acabaram
por subir a um palco, atraves-
sando por um ‘corredor’ for-
mado pelas jogadoras do
Benfica, para receberem as
medalhas para o finalista der-
rotado da edição deste ano da
Taça de Portugal, num mo-
mento que contou com a pre-
sença do presidente da Fede-
ração Portuguesa de Futebol,
Fernando Gomes.

Benfica, 2
Novasemente, 0

Jogo no Pavilhão Mul-
tiusos, em Gondomar.

Árbitros: Carlos Dias (AF
Coimbra), Alexandre Costa
(AF Aveiro) e David Martins
(AF Viseu).

Ao intervalo: 0-0.
Sport Lisboa e Benfica –

Ana Catarina, Inês Fernandes
(cap.), Janice Silva, Fifó e Sara
Ferreira – cinco inicial; Bety
Delgado, Cláudia Pereira,
Cláudia Figueiredo, Cátia
Tavares, Maria Pereira, Ra-
quel Santos e Beatriz Sa-
nheiro.
Treinador: Bruno Fernandes.

Novasemente Grupo
Desportivo – Sara Wallace,
Lídia Fortes, Bianca Costa,
Pisko e Júnior – cinco inicial;
Vanessa Carvalho, Joana Ne-
ves, Carol, Sofia Ferreira
(cap.), Nancy Freitas, Angéli-
ca Alves e Suka.
Treinador: André Teixeira.

Golos: 1-0, por Janice Sil-
va (23); 2-0, por Ana Catarina
(39).

Disciplina: cartão amare-
lo a Sara Ferreira (21), Beatriz
Sanheiro (26), Angélica Alves
(27), Maria Pereira (28)

Novasemente, 5
FC Vermoim, 3

Jogo no Pavilhão Mul-
tiusos, em Gondomar.

Árbitros: Sérgio Maga-
lhães (AF Porto), Tiago Silva
(AF Porto) e Alfredo Andrade
(AF Aveiro).

Ao intervalo: 1-0.
Novasemente Grupo

Desportivo – Sara Wallace,
Lídia Fortes, Nancy Freitas,
Pisko e Júnior – cinco inicial;
Kati, Joana Neves, Carol,
Bianca Costa, Sofia Ferreira
(cap.), Angélica Alves e Suka.
Treinador: André Teixeira.

Futebol Clube Vermoim
– Rita Ribeiro, Ana Azevedo
(cap.), Márcia Ferreira, Elsa
Ferreira e Patrícia Magalhães
– cinco inicial; Inês Mota,
Ophélie Wasner, Ana Costa,
Inês Correia, Juliana Pinto,
Maxi e Cláudia Lobo.
Treinador: Francisco Paiva.

Golos: 1-0, por Elsa Fer-
reira (19, pb); 1-1, por Patrícia
Magalhães (21); 1-2, por Ana
Azevedo (29); 1-3, por Cláu-
dia Lobo (30); 2-3, por Lídia
Fortes (30); 3-3, por Bianca
Costa (36); 4-3, por Pisko (38);
5-3, por Pisko (39).

Disciplina: cartão amare-
lo a Márcia Ferreira (38).

Foto FPF/Direitos Reservados

Foto FPF/Direitos Reservados

Foto FPF/Direitos Reservados

Foto FPF/Direitos Reservados

DESTAQUE / DESPORTO

De cabeça
bem erguida!
Novasemente perde

final da Taça de
Portugal de futsal

para o Benfica
Os rostos das jogadoras do Novasemente Grupo
Desportivo encheram-se de lágrimas, no final,
após a derrota com o Benfica, por 2-0, na final da
Taça de Portugal, disputada no domingo, no
Pavilhão Multiusos, em Gondomar. O troféu
escapara-lhes, num jogo equilibradíssimo cujo
resultado acaba por não refletir tudo aquilo que
realmente se passou em campo. Um castigo
demasiado pesado para as antenses, que até
tiveram a oportunidade de igualar a partida,
quando a capitã, Sara Ferreira, falhou uma
grande penalidade. Mérito para as benfiquistas
que acabaram por não cometer erros, sobretudo
na parte final do encontro, acabando por ter,
também, a ‘estrelinha da sorte’ do seu lado.
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Victor Braga
Vitinha
João Ricardo
João Pinto
Gonçalo
André Luiz 59’
Edgar Abreu
Wilson 76’
Gustavo Moura 70’
Jaime Poulson
Paulinho
Rui Quinta
Ivo
André Ferreira
Luka 76’
Leo Cordeiro 59’
Ivan Santos
Carlitos 70’
Van Zeller

Cidade Desportiva de Paredes, em Paredes

T

Cartões

Su
bst

.

AS EQUIPAS Cartões
ASu

bst
.

V

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

V A

Paredes
0

Sp. Espinho
3

Ao intervalo: 0-1
Golos: 0-1, por Wilson (45’+1’); 0-2, por Wilson (54’);

0-3, por Leo Cordeiro (76’).

Dani Carvalho
65’ Amadeu

Ginho
Faneca

45’ Tojó
Vladislav

50’ Sousa
35’ Ibraim

70’ Vítor Hugo
Ismael

54’ Martins
Eurico Couto
Luís Oliveira

Nuno Moreira
45’ Madureira

Pedro Duarte
70’ João Victor
54’ Miguel Pinto

Joel Barbosa

c

c

Wilson, que tem sido uma
‘pedra’ fundamental na estratégia

de Rui Quinta, bisou

Exibição de luxo

mais à procura do golo, deixando de estar tão
fechada na sua defensiva. No entanto, muito
bem organizada e moralizada, a equipa
espinhense não deu ‘abébias’. E a boa ligação
entre os seus sectores acabou por dar frutos. A
dupla brasileira, Paulinho e Leo Cordeiro

acabou por fazer estragos na equipa adver-
sária. O extremo-esquerdo ganhou um lance
ao central do Paredes, Ginho e fez o passe
para Leo Cordeiro, que não perdoou, estabe-
lecendo o resultado final de 0-3.

Os momentos finais da partida poderiam

ser traduzidos em mais golos, quer para o Sp.
Espinho, que teve uma oportunidade por in-
termédio de Luka, quer por parte do Pare-
des, onde o guardião dos tigres, Victor Braga
esteve à altura.

Manuel Proença

Um golo de Wilson no final da primeira
parte ‘abriu alas’ para uma ‘exibição de luxo’
do Sporting Clube de Espinho, em Paredes e
que resultou numa vitória por 0-3, diante o
União Sport Clube Paredes, em jogo da 28.ª
jornada do Campeonato de Portugal, Série B.
O jovem que se formou nas escolas de futebol
do Barreirense não parou a contagem e até
bisou, fazendo o 0-2 para a sua equipa e
‘catapultando-a’ para uma robusta vitória (0-
3) diante um adversário, tradicionalmente,
muito difícil. Os tigres mantiveram, assim, a
terceira posição no Campeonato, a três pontos
do segundo classificado, o Lourosa e a cinco
do primeiro, o Gondomar.

A equipa comandada por Rui Quinta deu
mostras, desde logo, das suas intenções, apre-
sentando um futebol dinâmico, aberto, ofen-
sivo e de grande qualidade, obrigando o seu
adversário a recuar. Os espinhenses foram,
por isso, muito objetivos e tiveram sempre as
melhores ocasiões. Contudo, o ‘gelo’ do Pare-
des acabou por demorar a ‘quebrar’ – foi
quase meia parte. E como ‘água mole em
pedra dura tanto bate até que fura’, já no
período de compensação, antes do intervalo,
Wilson, numa jogada individual, repleta de
‘magia’, abriu a contagem, levando os tigres
para o descanso em vantagem no marcador.

Esperava-se uma enérgica reação por par-
te da equipa da casa no recomeço da partida.
Porém, foram os tigres que entraram, nova-
mente, melhor, muito à semelhança daquilo
que haviam feito antes. E, novamente Wilson,
que tem tido um excelente desempenho nos
últimos jogos, em mais uma jogada indivi-
dual, fez o 0-2.

Em desvantagem, a equipa da casa foi

Fim de
campeonato
com vitória
em Coimbrões

A equipa sub15 (iniciados) de
futebol do Sporting Clube de Espi-
nho despediu-se do Campeonato
Nacional com uma vitória, incon-
testável, na curta deslocação a
Coimbrões.

Numa primeira parte onde os
tigres revelaram toda a sua superio-
ridade, a equipa da casa só viria a
aproximar-se da baliza defendida
por Rodrigo através de lances de
bola parada. Sempre fiéis aos seus
princípios, os tigres controlaram as
incidências do jogo e foram em cres-
cendo até ao intervalo, tendo
averbado pelo meio dessa trajetória
ascendente em termos de desempe-
nho dois golos. O primeiro seria
obtido a meio do primeiro tempo
após uma excelente reação à perda
de Esteves e consequente passe de
rutura para o seu colega de equipa
Rui que com classe atiraria a contar.
Já o segundo seria conseguido bem
perto do período de descanso por
Bruno que com um golpe de cabeça
indefensável iria dar o melhor se-
guimento ao lance de bola parada
cobrado por Afonso.

O resultado ao intervalo acaba-
va por se ajustar claramente aos
desenvolvimentos da partida até
então.

No segundo tempo, os tigres da

Costa Verde revelaram a solidez
necessária para numa fase inicial
travar qualquer ímpeto adversário
e assim controlar o jogo mantendo-
o sempre longe da sua área. Com o
aproximar do final do encontro,
embora a equipa vareira estivesse
por mais do que uma vez próxima
de dilatar a vantagem no marcador,
este não viria a sofrer qualquer alte-
ração.

No final da partida, o resultado
acaba por assentar bem numa equi-
pa espinhense que manifestou a
vários níveis e do primeiro ao últi-
mo instante uma maturidade assi-
nalável.

Coimbrões, 0 - Sp. Espinho, 2
Jogo no Parque Silva Matos, em

Coimbrões. Árbitro: Rafael Formo-

so (AF Viseu). Árbitros assistentes:
João Santos e Jorge Rei.

Ao intervalo: 0-2.
Sporting Clube de Coimbrões

– João Nunes; André Pereira, Hugo
Ribeiro, Iúri Moreira e Bernardo
Costa; Gonçalo Peixoto, Henrique
Freitas e Eduardo Castro; José Fon-
seca, Gustavo Coelho e André
Tavares.

Substituições: Henrique Freitas
por Válter Silva (35), André Tavares
por Diogo Costa (35), Hugo Ribeiro
por Francisco Pereira (53) e Iúri
Moreira por Rodrigo Queiroga (63).

Não utilizados: Pedro Sousa,
Bruno Silva e Rodrigo Leite.

Treinador: João Rosas.
Sporting Clube de Espinho –

Rodrigo Loureiro; Gonçalo Faneco,
Duarte Ferreira, Bruno Faria e André

Coutinho; Daniel Fati, André Es-
teves e Afonso Oliveira; Daniel Men-
donça, Rodrigo Silva e Rui Faria.

Substituições: André Coutinho
por Sérgio Carvalho (35), Rui Faria
por Afonso Resende (35), Rodrigo
Silva por Duarte Santos (35), Daniel
Mendonça por Gonçalo Gonçalves
(61) e Gonçalo Faneco por Diogo
Silva (65).

Não utilizados: Diogo Guima-
rães e Gustavo Castro.

Treinador: Jorge Novo.
Golos: 0-1, por Rui Faria (11);

0-2, por Bruno Faria (34).
Disciplina: cartão amarelo a

Eduardo castro (46), Afonso Olivei-
ra (46), Diogo Costa (52), André
Esteves (54), Daniel Mendonça (58),
André Pereira (66) e Gustavo Coe-
lho (69).

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Vítor Pereira
de luto

O sogro do treinador espi-
nhense, Vítor Pereira, faleceu na
tarde de sábado enquanto via o
jogo da Liga NOS, Sporting de
Braga-Futebol Clube do Porto.
Fernando Silva, com 70 anos, não
terá resistido às emoções enquan-
to assistia, em casa, sozinho, ao
encontro.

Fernando Silva terá sido en-
contrado pela família já sem vida
no interior da sua habitação.

Ao treinador, Vítor Pereira, que
está na China a treinar o Shanghai
SIPG, ao adjunto do técnico e filho
de Fernando Silva, Luís Miguel e à
família enlutada, o Jornal Defesa
de Espinho endereça as mais senti-
das condolências.

Sp. Espinho-
-Coimbrões
no domingo às 16

A equipa de futebol sénior do
Sporting Clube de Espinho recebe
o Coimbrões, no domingo, às 16
horas, no Estádio do Bolhão, em
Fiães. Trata-se de um jogo de gran-
de importância para os tigres que
perderam o encontro da primeira
volta na 12.ª jornada por 2-0, a 18
de novembro passado.

O Sporting de Espinho ocupa o
terceiro lugar da tabela com 51
pontos enquanto o seu próximo
adversário está no nono lugar com
40 pontos e foi derrotado na jorna-
da anterior pelo líder por 1-2.

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

Classificação
J V E D F-C P

Gondomar 28 16 8 4 39-15 56
Lusitânia Lourosa 28 14 12 2 43-22 54
Sp. Espinho 28 14 9 5 37-18 51
AD Sanjoanense 28 14 8 6 37-26 50
Lusitano FCV 28 13 8 7 45-20 47
Águeda 28 12 10 6 36-24 46
Amarante FC 28 12 8 8 33-22 44
Paredes 28 12 5 11 39-28 41
SC Coimbrões 28 10 10 8 32-29 40
Marítimo B 28 10 10 8 43-33 40
U. Madeira 28 10 7 11 21-27 37
FC Pedras Rubras 28 8 12 8 31-30 36
Leça 28 10 5 13 28-36 35
Cinfães 28 8 7 13 24-31 31
Gafanha 28 8 4 16 38-55 28
Penalva Castelo 28 7 6 15 25-55 27
Cesarense 28 3 11 14 32-44 20
Sp. Mêda 28 0 2 26 15-83 2

Jornada 29.ª - 07/04 – Marítimo B-Paredes; Amarante FC-
FC Pedras Rubras; Águeda-Cesarense; AD Sanjoanense-Leça;
Lusitano FCV-Penalva Castelo; U. Madeira-Gafanha; Sp. Mêda-
Cinfães; Sp. Espinho-SC Coimbrões (Estádio do Bolhão, Fiães,
domingo, 16h00); Gondomar-Lusitânia Lourosa.

CAMPEONATO DE PORTUGAL — SÉRIE B



04/abril/2019 l defesa de espinho l  13

Luso Venezolano
perde com Palmeiras

A equipa de futebol de
veteranos do Centro Social
Luso Venezolano foi a Pal-
meira (Braga), para realizar
mais um jogo de convívio
com os veteranos do Pal-
meiras Futebol Clube e per-
deu por 2-1.

Os veteranos do Luso
Venezolano apostaram no
contra-ataque para surpreen-
der o seu adversário e fez o
primeiro golo numa das pri-
meiras vezes que chegou à
baliza (0-1), por Zéca.

O Palmeiras, a perder, lan-
çou-se ao ataque e passados
poucos minutos chegou ao
golo do empate (1-1). A partir
daí, o jogo passou a estar
muito disputado e, por isso,
qualquer das equipas pode-
ria marcar.

Já muito perto do interva-
lo o Palmeiras chegou ao 2-1.

Na segunda parte o jogo
continuou a ser repartido e
até melhorou ligeiramente. Os
veteranos do Luso Vene-
zolano só se podem queixar
de si mesmos já que desper-
diçaram algumas oportunida-
des ao longo de toda a segun-

da parte.
Lá está o velhinho ditado:

“quem não mata morre”! No
entanto, por tudo aquilo que
fez, o Luso Venezolano mere-
cia, pelo menos, não perder.

Palmeiras, 2
Luso Venezolano, 1

Jogo no Complexo Des-
portivo das Palmeiras, em
Braga. Árbitro: José Luciano.

Ao intervalo: 2-1.
Palmeiras Futebol Clube

– Alberto; Paulo Santos, Babis
(cap.), Augusto e Nuno; La-
ranja, João e Toni; Jorge Alves,
Armindo e Farias.

Jogaram ainda: Paulinho,
Zé Dantas, Cunha, Luciano,
Pinhal e Germano.

Treinador: Michel.
Centro Social Luso Vene-

zolano – Zé Luís; Américo
Martins, Viseu, Leandro e
Hélder; Carlos Costa, Jorge
Sabença e Pedro (cap.); Maia,
Zéca e Edgar.

Jogaram ainda: Marco,
José Carlos, Décio, Zé Vala-
dares, Filipe e Jaime. Treina-
dor: António Silva.

Golos: Farias e Toni; Zéca.

Manuel Figueiredo
e Francisco Mendes
nos convocados

Os jogadores espinhenses, Manuel Figueiredo (Associa-
ção Académica de Espinho) e Francisco Mendes (Sporting
Clube de Espinho) estão entre os 16 convocados pelo
selecionador nacional Nuno Pereira para a Seleção Nacional
de Sub17 Masculinos de voleibol.

Os atletas convocados irão realizar o último estágio (8 a 20
de abril) de preparação da participação na 2.ª Ronda da Fase
de Qualificação para o Campeonato da Europa, a disputar de
25 a 28 de abril na cidade sérvia de Belgrado.

O quartel-general dos Sub17 está sediado no Pavilhão da
Escola Secundária Carolina Michaelis, no Porto, onde, no dia
8 de abril, se iniciarão os treinos com este grupo nuclear da
Seleção.

Na Pool B da 2.ª Ronda da Fase de Qualificação para o
Campeonato da Europa 2019, a disputar de 25 a 28 de abril, na
cidade sérvia de Belgrado, Portugal vai defrontar a Sérvia, a
Suécia e a Letónia.

Apuram-se para a fase final do Europeu, a realizar de 10
a 31 de julho na Bulgária, os vencedores das cinco pools e,
ainda, o melhor 2.º classificado.

Tigres fora do título
A equipa de voleibol

sénior masculina do Spor-
ting Clube de Espinho ficou
afastada da luta pelo título
da Divisão Elite, após dupla
derrota com o Sporting Clu-
be de Portugal, nas meias-
finais do play-off de apura-
mento de campeão.

O 1-3 (21-25, 25-21, 25-
20 e 25-20) da véspera não
dava margem de erro aos
tigres, mas cedo se percebeu
que o Sporting estava empe-
nhado em conseguir o ter-
ceiro triunfo nesta elimina-
tória, à melhor de cinco. Os
tigres acabaram derrotados
por 3-0 (25-17, 25-22 e 25-
21).

No sábado, depois de
perder o primeiro jogo em
casa, a equipa de Filipe Vitó
sabia que a sua tarefa não se

avizinhava nada fácil, mas o
triunfo por 25-21 no primeiro
set ainda fez acreditar. Con-
tudo, esse desfecho serviu
igualmente de alerta para o
Sporting, que venceu os três
seguintes para fechar o en-
contro.

Sporting , 3
Sporting Espinho, 0
Terceiro jogo do ‘play-off’

realizado no Pavilhão João
Rocha, em Lisboa.

Árbitros: Rui Reis e Ale-
xandre Marchão.

Parciais: 25-17 (21m), 25-
22 (27m) e 25-21 (25m).

Sporting Clube de Por-
tugal – Roberto Reis (8 pon-
tos), Kibinho (5), Angel Den-
nis (11), Miguel Maia (4),
Jordan Richards (20) e Hélio
Sanches (7) – seis inicial; Hugo

Ribeiro e João Fidalgo (lí-
beros); André Brown, José
Pedro Monteiro, Guillermo
Hernan (nj), João Simões (nj)
e Jordan Richards (nj).

Treinador: Hugo Silva.
Sporting Clube de Espi-

nho – José Rojas (5 pontos),
Marco Ferreira (14), Guilher-
me Meneses (5), Everton
Almeida (5), Lourenço Mar-
tins (9) e Armando Velasquez
(2) – seis inicial; Januário
Alvar e Simão Teixeira (lí-
beros); Gonçalo Sousa, Ro-
drigo Pernambuco (4), Afon-
so Guerreiro, Phelps (nj), João
Nuno Pedrosa (nj) e Gonçalo
Sousa (nj).

Treinador: Filipe Vitó.

Sporting, 3
Sporting Espinho, 1
Segundo jogo do ‘play-off’

realizado no Pavilhão João
Rocha, em Lisboa.

Árbitros: Sérgio Pereira e
Hélio Ormonde.

Parciais: 21-25 (23m), 25-
21, (27m), 25-20 (26m) e 25-20
(25m).

Sporting Clube de Por-
tugal – Guillermo Hernan (1
ponto), André Brown (13),
Roberto Reis (8), Angel Den-
nis (31), João Simões (9) e
Hélio Sanches (9) – seis inici-
al; Hugo Ribeiro e João Fidal-
go (líberos); Miguel Maia, José
Pedro Monteiro, Marko Bojic,
Kibinho (nj) e Jordan Richards
(nj).

Treinador: Hugo Silva.
Sporting Clube de Espi-

nho – José Rojas (15 pontos),
Marco Ferreira (17), Guilher-
me Meneses (5), Everton
Almeida (12), Lourenço Mar-
tins (16) e Armando Velas-
quez (2) – seis inicial; Januário
Alvar e Simão Teixeira (lí-
beros); Afonso Guerreiro,
Phelps, Rodrigo Pernambuco
(1), Gonçalo Sousa e João
Nuno Pedrosa (nj).

Treinador: Filipe Vitó.

Dupla derrota
dos academistas

A equipa de voleibol de
seniores masculinos da Asso-
ciação Académica de Espinho
somou dupla derrota na Série
dos Últimos do Campeonato
Nacional da 1.ª Divisão.

Os academistas foram a
Matosinhos perder com o
Leixões Sport Clube por 3-0 e
receberam, no domingo, o
Voleibol Clube de Viana, ten-
do sido derrotados, também,
por 0-3.

Entretanto, nos escalões
jovens, a equipa de juniores
masculinos da Associação
Académica de Espinho foi a

Guimarães com o Vitória
Sport Clube, trazendo uma
vitória muito importante por
2-3.

Por sua vez, a equipa de
juvenis masculinos acade-
mista continua invicta ao ven-
cer o Clube Atlântico da
Madalena por 3-1.

Os cadetes academistas
receberam o Esmoriz Ginásio
Clube e venceram o jogo 3-2.
Os iniciados, numa jornada
dupla, receberam, no sábado,
o Clube Atlântico da Ma-
dalena, tendo sido derrota-
dos por 1-3. No domingo, os

mochos receberem o Sporting
Clube de Espinho e perde-
ram por 0-3.

Por fim, os infantis mas-
culinos do Mocho continuam,
também, invictos neste Cam-
peonato Nacional.

No domingo receberam o
Ala Nun’Alvares de Gon-
domar e venceram por 3-0.

SENIORES MASCULINOS
1.ª DIVISÃO

SÉRIE DOS ÚLTIMOS

3.ª Jornada
VC Viana-SC Caldas .................. 2-3
(20-25, 30-32, 25-17, 25-18 e 12-15)
Leixões-AA Espinho .................. 3-0
(25-14, 25-9 e 25-19)
Castêlo Maia-Clube K ................ 3-2
(25-21, 13-25, 25-17, 23-25 e 15-9)

4.ª Jornada
SC Caldas-Clube K ..................... 2-3
(20-25, 25-19, 25-23, 17-25 e 10-15)
AA Espinho-VC Viana ............... 0-3
(18-25, 22-25 e 22-25)
Leixões-Castêlo Maia ................. 3-0
(25-22, 25-21 e 25-20)

Classificação
J V D F-C P

Leixões 4 4 0 12-3 11
VC Viana 4 3 1 11-6 9
SC Caldas 4 2 2 10-8 7
Castêlo Maia 4 2 2 7-8 5
Clube K 4 1 3 8-11 4
AA Espinho 4 0 4 0-12 0

Próxima jornada
Castêlo Maia-SC Caldas

Clube K-AA Espinho
(Açores/sábado/15h)

VC Viana-Leixões

Iniciados
tigres
com dupla
vitória

A equipa de voleibol de
iniciados masculinos do
Sporting Clube de Espi-
nho, orientada por Bruno
Fonseca, continua a dar
car tas  no  Campeonato
Nacional do escalão e ven-
ceu em dose dupla: no sá-
bado frente à equipa da
Ala de Gondomar por 3-1
e no domingo frente à
equipa vizinha da Associ-
ação Académica de Espi-
nho por claros 3-0.

No escalão de infantis
femininos, o Sporting Clu-
be de Espinho venceu no
Campeonato e na Taça AVP.
A equipa A não deu hipóte-
ses à Associação Académica
de S. Mamede e ganhou pela
margem máxima; a equipa

B do escalão ainda cedeu
um set mas conquistou os
três pontos frente à ao Clu-
be Desportivo das Aves, em
casa.

Por sua vez, as inicia-
das, treinadas por Filipa
Teixeira, entraram determi-
nadas na Maia e venceram
o primeiro set mas acaba-
ram por ceder perante um
Castêlo da Maia mais con-

sistente (1-3).
A equipa B desse esca-

lão venceu o Boavista por 3-
0, apurando-se para a fase
final da competição.

As cadetes, de Eduardo
Faustino, não ultrapassa-
ram a equipa de Paços de
Ferreira e perderam fora de
portas por 3-1.

A equipa B do escalão
cedeu pela margem máxi-

ma contra o conjunto de
Maceda (3-0).

Por fim, as juvenis per-
deram (3-1) contra o Ala de
Gondomar no sábado e con-
tinuam sem somar pontos,
pois no domingo foram der-
rotadas por 3-0 frente à for-
mação do Leixões, equipa
que já tinham vencido na
primeira volta, também pela
margem máxima.
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Goleada no hóquei em campo
A equipa de hóquei em

campo de sub18 da Associa-
ção Académica de Espinho
foi goleada (15-0) pela Asso-
ciação Desportiva de Lou-
sada.

Os jovens academistas
não se encontraram no jogo
na primeira parte e o adver-
sário foi mais certeiro. Em
apenas 10 minutos, a equipa
de Lousada já vencia por 5 0.
E, ao intervalo, a equipa da
casa já levada uma vantagem
de 8-0!

Após o intervalo, a Acadé-

mica tentou incomodar o
guardião adversário, mas não
o suficiente para a bem
estruturada equipa adver-
sária que chegou ao fim com
uma vitória por 15-0!

O próximo jogo dos aca-
demistas será a 14 de abril, no
Viso, no Porto. Eis a constitui-
ção da equipa da Académica:

Pedro Domingues, Rodri-
go Gomes (cap.), Vasco Silva,
Luís Gomes, Igor Pinto, Leo
Folha, Daniel, Ruben e João
Magalhães. Treinador: Joa-
quim Magano.
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Hugo Marques, do Gru-
po Desportivo Ronda conti-
nua de pedalada forte no
arranque da presente tem-
porada, conquistando o ter-
ceiro lugar da geral na Vol-
ta ao Douro o que lhe valeu
ser o melhor no escalão
Master 40.

Também em lugar de des-
taque, Vitorino Pereira foi ter-
ceiro no escalão M/60, en-
quanto que Helder Pereira
concluiu no 7.º lugar em
Master 30 e Manuel Monteiro

na classe M/50 foi igualmen-
te o sétimo melhor.

Entretanto na capital do
distrito, João Alves fez a sua
estreia como ciclista do Gru-
po Desportivo Ronda, con-
cluindo a Aveiro Spring
Classic no 7.º lugar na catego-
ria Master/A.

Em resumo, foi mais uma
brilhante prestação dos ases
da estrada que assim conti-
nuam a ser motivo de grande
orgulho para o Grupo Des-
portivo Ronda.

Hugo Marques destaca-se
na Volta ao Douro
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GD Ronda surpreendido
Numa jornada com algu-

mas surpresas, destacam-se
os empates do Grupo Des-
portivo Ronda (1-1) com o
Cantinho da Ramboia e da
Associação Desportiva de
Guetim com o Rio Largo, tam-
bém 1-1, bem como a derrota
dos Leões Bairristas ante a
Corga de Silvalde (1-0).

LIGA DE FUTEBOL POPULAR
DE ESPINHO

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

Classificação
J V E D F-C P

GD Ronda 18 15 2 1 55-9 47
Quinta Paramos 17 12 2 3 34-17 38
Leões Bairristas 17 11 2 4 43-19 35
Corga Silvalde 17 10 3 4 36-24 33
Cantinho Ramboia 18 7 4 7 45-36 25
Rio Largo 19 7 4 8 25-31 25
Novasemente 17 7 3 7 27-35 24
Águias Paramos 17 6 3 8 25-28 21
Assoc. Esmojães 17 5 5 7 25-36 20
Magos Anta 18 5 4 9 28-31 19
AD Guetim 18 5 3 10 20-35 18
Desp. Ponte Anta 18 5 1 12 22-38 16
GD Idanha 19 0 4 15 22-68 4

Próxima jornada
GD Ronda-GD Idanha

(Guetim/domingo/10h)
Rio Largo-Cantinho Ramboia

(Paramos/domingo/10h)
Novasemente-Corga Silvalde

(Cassufas/sábado/19h)
Desp. Ponte Anta-AD Guetim

(Idanha/domingo/10h)
Águias Paramos-Quinta Paramos

(Paramos/sábado/17h15)

Leões Bairristas-Assoc. Esmojães
(Guetim/sábado/15h)

Folgam os Magos de Anta
Melhores marcadores

Hélder Resende (GD Ronda) ............... 19
Miguel Oliveira (Leões Bairristas) ...... 12
Marcos Neto (Magos Anta) ................. 11

2.ª DIVISÃO - Resultados
Bairro Ponte Anta-Império Anta ....... 4-2
Morgados Paramos-Estrelas Divisão 1-2
Águias Anta-Juventude Estrada ........ 0-0
Estrelas Vermelhas-GD Outeiros ....... 0-7
Cruzeiro Silvalde-Estrelas P. Anta .... 3-3
Lomba Paramos-Desp. Regresso ....... 2-4

Classificação
J V E D F-C P

Desp. Regresso 17 14 0 3 57-20 42
GD Outeiros 17 12 2 3 39-13 38
Morgados Paramos17 9 2 6 32-28 29
Estrelas Divisão 17 9 2 6 31-31 29
Águias Anta 17 8 4 5 43-30 28
Estrelas Ponte Anta17 8 3 6 43-31 27
Estrelas Vermelhas 17 5 6 6 27-36 21
Bairro Ponte Anta 17 6 2 9 27-43 20
Cruzeiro Silvalde 17 4 4 9 33-51 16
Juventude Estrada 17 2 8 7 21-29 14
Império Anta 17 4 1 12 21-41 13
Lomba Paramos 17 2 4 11 27-48 10

Próxima jornada
Império Anta-Estrelas Divisão

(Cassufas/sábado/15h)
Estrelas Ponte Anta-Lomba Paramos

(Idanha/sábado/15h)
Morgados Paramos-Cruzeiro Silvalde

(Paramos/sábado/15h)
Desportivo Regresso-Estrelas Vermelhas

(Seara/domingo/10h)
Bairro Ponte Anta-Águias Anta

(Cassufas/sábado/17h)
GD Outeiros-Juventude Estrada

(Seara/sábado/15h)
Melhores marcadores

Fábio Valente (Desp. Regresso) .......... 19
Bruno Ferreira (Est. Ponte Anta) ........ 15
Rui Lima (Desp. Regresso) .................. 14

Académica derrotada
em Vale de Cambra

Embora tenha consegui-
do inaugurar o marcador a 54
segundos do final da primei-
ra parte, a equipa de hóquei
em patins sénior da Associa-
ção Académica de Espinho
foi a Vale de Cambra perder
com os locais por 3-2, em jogo
do Campeonato nacional da
2.ª Divisão Norte. Os acade-
mistas perderam, assim, a
oportunidade de se ‘colarem’
aos dois primeiros classifica-
dos, que também ‘conhece-
ram’ a derrota nesta jornada.

Entretanto, nos restantes
escalões, destacam-se as vitó-
rias dos sub20 ante o Gul-
pilhares, por 5-3 e dos sub15
nos Carvalhos, por 2-7. Os

sub13 foram derrotados pelo
Bragança por 1-4.

HA Cambra, 3
Académica Espinho, 2
Jogo no Pavilhão Munici-

pal de Vale de Cambra. Árbi-
tros: Fernando Vasconcelos e
Pedro Figueiredo (AP Mi-
nho). Ao intervalo: 0-1.

Hóquei Académico de
Cambra – David Nogueira,
Alfredo Nogueira, Nuno
Maia, Pedro Nuno Lopes e
Gil Vicente – cinco inicial;
Ricardo Pereira, Luís Pinho,
Daniel Bastos (cap.), Tiago
Tavares e Miguel Oliveira.
Treinador: Fernando Almeida.

Associação Académica

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

Golos: 0-1, por Miguel
Costa; 1-1, por Miguel Olivei-
ra; 2-1, por Alfredo Noguei-
ra; 3-1, por Tiago Tavares; 3-
2, por André Pinto.

Disciplina: advertência
verbal a Fred Saraiva. Cartão
azul a Fred Saraiva.

Resultados
CD Póvoa-CH Carvalhos .......... 4-2
Valença-Lavra ............................. 8-6
Juventude Pacense-Famalicense4-4
HA Cambra-AA Espinho .......... 3-2
Infante Sagres-AD Sanjoanense 7-6
AA Coimbra-HC Maia ............... 4-2
FC Porto B-Limianos .................. 4-2

Classificação
J V E D F-C  P

AD Sanjoanense 21 13 4 4 103-65 43
CH Carvalhos 21 13 4 4 96-64 43
HA Cambra 21 13 3 5 72-58 42
AA Espinho 21 12 2 7 87-70 38
Valença 21 9 5 7 94-83 32
Juventude Pacense21 10 2 9 91-89 32
FC Porto B 21 10 2 9 83-93 32
Famalicense 21 9 2 10 93-85 29
Limianos 21 8 1 12 68-75 25
CD Póvoa 21 7 4 10 73-89 25
AA Coimbra 21 7 3 11 81-93 24
Infante Sagres 21 7 3 11 87-106 24
HC Maia 21 7 1 13 80-104 22
Lavra 21 3 2 16 66-100 11

Próxima jornada  (13 abril)
Lavra-CD Póvoa

Valença-FC Porto B
CH Carvalhos-Juventude Pacense

Famalicense-HA Cambra
HC Maia-Infante Sagres

AA Espinho-AA Coimbra
AD Sanjoanense-Limianos

Juvenis do Sp. Espinho
vencem em Braga

A equipa de andebol de
juniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho sofreu
a terceira derrota na segun-
da fase do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão.

Os tigres perderam, em
‘casa emprestada’, no pavi-
lhão da Escola Secundária
de Arcozelo, com a Sanjoa-
nense, por 23-28 (9-13, ao
intervalo).

Um resultado que não
espelha, de modo algum,
aquilo que se passou dentro
de campo.

Tratou-se de um encontro
equilibradíssimo, do princí-
pio ao fim, com o conjunto de
S. João da Madeira a conse-
guir mais frescura nos mo-
mentos finais, daí a vanta-
gem de cinco golos.

Por sua vez, a equipa de
juvenis masculinos dos tigres
foi a Braga vencer o Arsenal
Devesa por 27-33 (12-15, ao

intervalo) em jogo da segun-
da fase do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão.

Os iniciados do Sporting
Clube de Espinho empataram
com o S. Paio de Oleiros, em
casa do seu adversário, 28-28
(7-13 ao intervalo), em jogo a
contar para o Campeonato
Regional Nível II.

A equipa de infantis mas-
culinos perdeu com o Monte
por 29-34 (10-19, ao interva-
lo), em jogo a contar para a
Fase de Apuramento do Cam-
peonato Nacional.

Eis a constituição das
equipas do Sporting de Espi-
nho:

Juniores masculinos –
Francisco Vasconcelos, Bru-
no Aguiar e Tomás Azevedo
(guarda-redes); Jorge Ferreira
(4 golos), João Póvoa (5), João
Ferreira (1), Guilherme Bap-
tista (1), Gonçalo Tavares,
Nuno Lima (3), Alexandre

Ferreira (1), Francisco Cam-
pos, Ricardo Silva, João Pe-
reira (6), André Violas (2),
Artur Pinto e Diogo Ramalho.

Treinador: Luís Filipe
Ferreira.

Juvenis masculinos – Rui
Maia e Tomás Azevedo (guar-
da-redes); Vasco Botelho, João
Ferreira (9 golos), Tiago Fon-
seca, Carlos Castelo, Ruben
Aguincha (2), Gonçalo Ta-
vares (4), André Carvalho (2),
Alexandre Ferreira (10), Bru-
no Castro, Ricardo Silva (3),
Rafael Soares (2), José Moreira
e Bento Teixeira (1). Treina-
dor: Nuno Fontes.

Iniciados masculinos –
Gonçalo Bastos (guarda-re-
des); Goncalo Silva (8 golos),
Ricardo Rodrigues (1), João
Tavares (1), Tiago Fonseca (3),
Luís Relvas (4), Carlos Caste-
lo (1), Bruno Gil (1), Gonçalo
Carvalho (4), Gustavo Carva-
lho (1), João Pinheiro (2), João
Pereira (2), Ricardo Maga-
ninho, Ruben Tavares, Tiago
Sousa e João Dias.

Treinador: Leonel Santos.
Infantis masculinos – João

Moreira, Afonso Moreira,

Francisco Loureiro (1 golo),
Gonçalo Moreira (3), Gonça-
lo Rodrigues (3), João Pereira
(11), Tiago Sousa (11), João
Dias, Gonçalo Ramos e Ga-
briel Santos

Treinador: Ricardo Gui-
marães.

Próximos jogos:
Infesta-Sporting de Espi-

nho (juniores masculinos),
domingo, às 17 horas na Es-
cola Secundária Abel Salazar,
em S. Mamede Infesta; Spor-
ting de Espinho-Beca (juve-
nis masculinos), sábado, às
14h15 na Nave Desportiva de
Espinho; Sanjoanense ‘B’-
Sporting de Espinho (inicia-
dos masculinos), domingo, às
11 horas, no Pavilhão Muni-
cipal das Travessas, em S. João
da Madeira; Sanjoanense ‘A’-
Sporting de Espinho (infantis
masculinos), sábado, às 11
horas, no Pavilhão Municipal
das Travessas, em S. João da
Madeira; Sporting de Espi-
nho ‘B’-Sanjoanense ‘A’ (mi-
nis masculinos), domingo, às
16 horas, no Pavilhão Muni-
cipal Napoleão Guerra, em
Cassufas (Anta).

Minis do Mocho conseguem
a primeira vitória

A equipa de minis femini-
nos de andebol da Associa-
ção Académica de Espinho
deslocou-se a Valongo do
Vouga para defrontar a Casa
do Povo de Valongo Vouga
“B” em encontro a contar para
o Campeonato Regional de
Minis de 7 e venceu por 10-
20. Durante a primeira parte
os remates a balizas foram
poucos e também com pouca
objetividade para ambas as
equipas. A prova da pouca
eficácia era o resultado ao in-
tervalo, de 3-7 para as acade-
mistas. Na segunda parte pas-
sou a existir um maior acerto
nos remates, o número de
golos duplicou, estando sem-
pre por cima a equipa espi-
nhense que controlou o jogo e

o marcador, alcançando a vi-
tória por 20-10.

Por sua vez, as infantis
academistas receberam a CP
Vacariça no pavilhão Muni-
cipal Napoleão Guerra, em
Anta, em jogo a contar para o
Campeonato Regional.

Entrou muito forte a equi-
pa que veio da Vacariça con-
seguindo uma vantagem con-
siderável nos primeiros mi-
nutos do encontro, 6-1. De-
pois deste período a equipa
espinhense começou a acer-
tar mais na baliza e aos pouco
foi reduzindo a diferença no
marcador, acabando mesmo
melhor a primeira parte. Re-
sultado ao intervalo 10-7 para
a CP Vacariça.

Na segunda parte as aca-

demistas entraram como aca-
baram a primeira: cheias de
vontade de dar a volta ao re-
sultado. Mas, aos poucos, a
equipa da Vacariça voltou a
tomar as rédeas do encontro
acabando, assim, com as pre-
tensões das academistas, al-
cançando a vitória por 12-17.

Por fim, as iniciadas do
Mocho deslocaram-se a S.
João da Madeira para defron-
tar a Sanjoanense em encon-
tro a contar para ao Campeo-
nato Regional.

Primeira parte equili-
brada, com alternância no
marcador, quase sempre os
ataques a superar as defesas.
Ganhou um pequeno ascen-
dente a equipa espinhense
que conseguiu chegar ao in-
tervalo a vencer por 16-14.

Na segunda parte mante-
ve-se o nível elevado de eficá-
cia de ambas as equipas au-
mentando, assim, a incerteza

de quem sairia com os três
pontos no final do encontro.
Apesar do plantel mais cur-
to, as academistas consegui-
ram trazer para Espinho a
vitória pela margem míni-
ma (29-30).

Próximos jogos: Acadé-
mica de Espinho-SM Mato
(juniores femininos), sába-
do, às 15h30, no Pavilhão
Arquiteto Jerónimo Reis, em
Espinho; Académica de Es-
pinho-Monte (juniores femi-
ninos), domingo, às 17h30,
no Pavilhão Arquiteto Jeró-
nimo Reis, em Espinho;
Académica de Espinho-
LAAC (iniciados femininos),
domingo, às 10 horas, no
Pavilhão Arquiteto Jerónimo
Reis, em Espinho; Sanjoa-
nense-Académica de Espi-
nho (infantis femininos), sá-
bado, às 15 horas, no Pavi-
lhão Municipal das Traves-
sas, em S. João da Madeira.
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Ontem ultimavam-se os preparativos
para o arranque do Longboard Pro

Espinho, primeiro evento da sexta edição
do Espinho Surf Destination 2019,

terá início a partir de amanhã,
sexta-feira, na praia da Baía

O Longboard Pro Es-
pinho, primeiro evento
da sexta edição do Espi-
nho Surf  Dest inat ion
2019, terá início a partir
de amanhã, sexta-feira,
até domingo, na praia da
Baía.

Com a presença de al-
guns dos maiores nomes
do longboard mundial, o
Longboard Pro Espinho
será uma grande oportu-
nidade para rever atletas
como o inglês Ben Skinner,
o brasileiro Eduardo Bagé,
os portugueses Diogo
Gonçalves, João Gama e
João Dantas ou o francês
Edouard Delpero, ven-
cedor da edição do ano
passado e vice-campeão
mundial em 2017.

“Estou ansioso por
competir novamente em
Espinho, uma vez que
será um ótimo treino
para os grandes eventos
do circuito mundial de
longboard, que se apro-
ximam,” afirmou o fran-
cês, Edouard Delpero.

“Lembro-me sempre
das boas ondas de Espi-
nho e de termos enfrenta-
do um mar bem desafiante

em 2018, exigente fisica-
mente, mas também muito
compensador. Foi a minha
primeira vitória num even-
to depois de ter ficado tão
perto do título mundial em
2017, o que teve um gran-
de significado para mim!
Gostaria muito de ver no-
vamente uma boa ondu-
lação este ano, com os
belíssimos tubos do ano
passado e, claro, gostaria
muito de voltar a vencer.
Até breve, em Espinho!”,
concluiu o irmão Delpero
mais novo.

Embora  a  previsão
aponte para um regresso
da tão necessária chuva a
Portugal continental no fi-
nal desta semana, a orga-
nização não está muito
preocupada com as condi-
ções climatéricas.

“Na realidade, a previ-
são para o fim-de-semana é
muito interessante, com sol
e, sobretudo, uma boa on-
dulação, que é o que deseja-
mos. Felizmente, no caso do
longboard, temos uma mar-
gem de manobra grande,
que nos permite colocar a
competição na água nas
melhores fases de maré e

nas melhores ondas possí-
veis. Vai ser um fim-de-se-
mana de autêntica celebra-
ção, com muito boa onda.
Convidamos toda a gente a
aparecer nesta festa que será
o Espinho Surf Destination
2019,” afirmam Gonçalo
Pina e Pedro Ferreira, da
organização.

Logo após o Longboard
Pro Espinho,na segunda e
na terça-feira, o Espinho
Surf Destination recebe a
finalíssima do Circuito de
Surf do Norte, uma inicia-
tiva criada precisamente

em Espinho, há dez anos
e, de 10 a 14 de abril, as
ondas da Praia da Baía re-
cebem o Junior Pro Espi-
nho, primeira etapa na
Europa do circuito mun-
dial de surf Pro Junior
(sub-18), masculina e fe-
minina, recorrentemente
considerada como uma das
melhores provas deste cir-
cuito a nível mundial.

Além das competições
de surf, o Espinho Surf
Destination 2019 contará
ainda com diversas ativi-
dades para públicos dife-

renciados, quer na já essen-
cial Sponsors Village, como
também numa nova área de
diversão, que inclui uma
PumpTrack, de acesso gra-
tuito a todos os visitantes.
Existirá ainda uma mostra
de cinema de surf, work-
shops de fotografia, exposi-
ções, baptismos de surf, au-
las de surf adaptado e aulas
de fitness, entre outros.

O Espinho Surf Destina-
tion 2019 é uma organiza-
ção da GPDESIGN Brand
Communication e da Câma-
ra Municipal de Espinho,

Tigre Tiago Maia
sagra-se
campeão nacional
de duatlo

A equipa de triatlo do Sporting
Clube de Espinho participou no duatlo
de Famalicão realizado no domingo.
A prova de 21 quilómetros (5 quiló-
metros de ciclismo e 19 quilómetros
de corrida) apurava os campeões na-
cionais absolutos e por escalão em
duatlo BTT distância sprint e previa-
se uma prova de elevado nível com-
petitivo com os melhores atletas naci-
onais a disputarem os títulos em dis-
cussão.

O destaque vai para o terceiro lu-
gar da geral absoluta (1h07m43s) de
Tiago Maia colocando o atleta tigre
entre os melhores atletas desta vari-
ante do duatlo que venceu no seu
escalão 25-29 anos sagrando-se cam-
peão nacional.

O atleta dos tigres Samuel Aguiar
alcançou a quinta posição no escalão
50-54 (1h17m10s), Carlos Vieira foi
sétimo no escalão 40-44 (1h15m19s) e
Bruno Moreira foi 16.º no escalão 40-
44 (1h36m24s).

com o patrocínio da Câ-
mara Municipal de Espi-
nho, da Solverde, Cas-
tros Iluminações, Pada-
ria Pepim, Mercedes Na-
samotor ,  McDonalds ,
Somersby, Pedras e Vi-
talis, os apoios da Co-
mercial Tec, Manipura,
Nacional, MEO, Ereserv
PumpTrack, Go Healthy,
Terra Viva e Greencoast
Surfschool, tendo como
media partners o Fuel
TV, o Porto Canal ,  a
Mega Hits ,  Surftotal ,
BeachCam e ONFIRE.
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Ontem ultimavam-se os preparativos
para o arranque do Longboard Pro

Espinho, primeiro evento da sexta edição
do Espinho Surf Destination 2019,

terá início a partir de amanhã,
sexta-feira, na praia da Baía

Longboard Pro Espinho
a partir de amanhã
na praia da Baía

Corrida Milionária em julho
O Running Espinho vai

realizar a 27 de julho, às 19
horas, em Espinho, a Corrida
Milionária, a mais recente
aposta daquela instituição e
que assinala o seu quarto ani-
versário.

Uma iniciativa que terá
como madrinha da prova a
apresentadora da TVI, Isabel
Silva e que irá distribuir mais
de 50 mil euros em prémios
pelos participantes.

Segundo a organização,
trata-se de “um conceito úni-
co e original”. A Corrida Mi-
lionária “inova por premiar
todos os participantes. São
mais de 50 mil euros em
prémios ao alcance de todos”
e que consiste numa corrida
cronometrada de 10 quilóme-
tros e uma caminhada de cin-
co quilómetros em que “qual-
quer participante ganha pré-
mios imediatos e ainda tem a
possibilidade de ganhar mais
avultados e atrativos pré-
mios”.

Os participantes terão “o
valor total da inscrição devol-
vido em cupão PROZIS para
utilizar em compras neste site,
o que logo à partida, confere à
Corrida Milionária o carácter
de ‘gratuita’”.

Nos dias do levantamen-
to do kit do participante, 26 e
27 de julho, a SPORT ZONE
também oferece a todos os
inscritos, independentemen-
te se estão inscritos na corrida
ou na caminhada, um vale no
valor de 10 euros em compras
nas suas lojas.

Mas há muitos mais pré-
mios ao alcance de todos os
participantes, independente-
mente da idade, género, ou
capacidade atlética de cada
um. O participante que ter-
minar a Corrida Milionária
numa das posições anuncia-
das no site, com base na clas-
sificação absoluta, irá receber
o respetivo prémio. Assim
sendo, ao completar a prova,
os atletas ficam habilitados a
dezenas de prémios tais como
cabazes de produtos CELEI-
RO no valor de 50 euros, ‘gift
cards’ da cadeia de restau-
rantes ZENITH BRUNCH &
COCKTAILS no valor de 15
euros, viagens duplas nos
comboios históricos da CP no
valor de 85 euros, um ano
gratuito de água VITALIS
(considerando que o consu-
mo médio recomendado é 2,0
litros de água por dia), ténis
da gama alta da JOMA no

valor de 100 euros, entre mui-
tos outros prémios.

Por exemplo, o 935.º Clas-
sificado irá receber um cabaz
de produtos Celeiro no valor
de 50 euros.

A distribuição de prémios
é uma das grandes apostas da
organização, pelo que irá atri-
buir prémios monetários, que
chegam aos 300 euros, ao top
10 das equipas mais numero-
sas inscritas na corrida.

Destaque também para
prémios monetários que che-
gam aos 500 euros, a serem
entregues aos atletas mais
rápidos na distância dos 10
quilómetros. Há ainda pré-
mios para os vários escalões e
para o primeiro sub23 e pri-
meiro +55 anos.

Todos os participantes
irão receber ainda a t-shirt
oficial do evento da marca
JOMA (corrida) e da SPORT
ZONE (caminhada) e uma
medalha comemorativa ‘fi-
nisher’.

São esperados cerca de
quatro mil atletas a acompa-
nhar a madrinha da prova, a
apresentadora da TVI, Isabel
Silva (Belinha). A maratonista
tem inscrições para oferecer
aos interessados em correr na
sua companhia e promete
surpreender com prémios a
revelar em breve.
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FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

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

Resultados
Sp. Espinho-Padroense .............................. 1-0
Penafiel-Amarante ...................................... 1-3
Cesarense-Trofense .................................... 0-6
Lamego-Abambres ..................................... 0-0

Classificação
J V E D F-C P

Amarante 7 5 0 2 16-9 30
Padroense 7 4 1 2 12-7 26
Trofense 7 4 1 2 18-9 23
Penafiel 7 3 1 3 8-8 22
Sp. Espinho 7 3 1 3 10-9 18
Abambres 7 2 2 3 12-12 17
Lamego 7 1 3 3 6-13 16
Cesarense 7 1 1 5 8-23 13

Próxima jornada
Abambres-Padroense

Lamego-Trofense
Cesarense-Amarante
Penafiel-Sp. Espinho

(Penafiel/sábado/16h)

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Rio Ave 14 9 3 2 31-16 41
Sp. Espinho 14 9 1 4 18-15 37
Moreirense 14 8 2 4 29-22 29
Paços Ferreira 14 6 4 4 31-15 28
Freamunde 14 5 4 5 23-20 23
Coimbrões 14 4 5 5 17-14 21
Desp. Aves 14 2 5 7 15-24 14
Régua 14 0 2 12 7-45 3
Nota: Fim do Campeonato. Os clubes têm
metade dos pontos conquistados na primeira
fase. Os cinco primeiros classificados mantêm-
se nos Nacionais. Os três últimos descem aos
Distritais.

CAMPEONATO DISTRITAL AVEIRO

JUNIORES – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Arrifanense-Geração Paramos .................. 2-1
Cucujães-Oliveirense .................................. 0-1
Canedo-Fiães ............................................... 1-4
Milheiroense-S. Vicente Pereira ............... 1-1
Vilamaiorense-Macieirense ....................... 4-2
Fermedo-Tarei ............................................. 0-1
Ovarense-Macieira Cambra ...................... 7-1
Valecambrense-Sanguedo ......................... 2-1
Folgou o Mosteirô

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 24 21 1 2 117-20 64
Fiães 23 20 1 2 91-14 61
Arrifanense 23 18 3 2 83-24 57
Cucujães 23 17 1 5 79-19 52
Geração Paramos 24 15 3 6 64-33 48
S. Vicente Pereira 24 14 5 5 80-44 47
Macieirense 23 13 4 6 83-35 43
Canedo 23 13 1 9 89-48 40
Valecambrense 24 13 1 10 55-46 40
Ovarense 23 9 2 12 43-63 29
Fermedo 24 7 3 14 37-61 24
Milheiroense 24 5 2 17 27-79 17
Sanguedo 23 5 1 17 34-96 16
Vilamaiorense 24 4 2 18 23-75 14
Tarei 23 4 1 18 24-82 13
Macieira Cambra 23 2 2 19 16-115 8
Mosteirô 23 2 1 20 26-117 7

Próxima jornada
Geração Paramos-Mosteirô

(Paramos/sábado/9h)
Oliveirense-Arrifanense

Fiães-Cucujães
S. Vicente Pereira-Canedo
Macieirense-Milheiroense

Tarei-Vilamaiorense
Macieira Cambra-Fermedo

Sanguedo-Ovarense
Folga o Valecambrense

JUVENIS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Anadia-Taboeira ......................................... 3-0
Oliveirense-Alba ......................................... 1-6
Fiães-Cesarense ........................................... 1-1

ADF Anta-Beira Mar .................................. 0-8
Lourosa-Cucujães ....................................... 4-0
Mealhada-Mourisquense ............................. a)
Sanjoanense-Paivense ................................ 1-0
Gafanha-U. Lamas ...................................... 3-1
Feirense B-Avanca ...................................... 2-0
a)Adiado para 10 de abril

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 26 21 1 4 75-21 64
Oliveirense 26 19 4 3 55-15 61
Sanjoanense 26 18 3 5 56-17 57
Feirense B 26 17 4 5 76-16 55
Taboeira 25 17 3 5 67-23 54
Gafanha 25 17 3 5 61-24 54
Alba 26 13 4 9 41-25 43
Anadia 26 12 6 8 35-30 42
Avanca 25 12 1 12 41-39 37
Beira Mar 26 10 6 10 47-27 36
Fiães 26 7 12 7 35-41 33
Cesarense 26 8 8 10 35-40 32
Paivense 25 7 3 15 23-42 24
Cucujães 26 7 3 16 26-50 24
U. Lamas 26 6 4 16 27-38 22
Mourisquense 25 3 3 19 31-58 12
ADF Anta 26 2 0 24 15-116 6
Mealhada 25 1 0 24 8-132 3

Próxima jornada
Avanca-Anadia

Taboeira-Oliveirense
Alba-Fiães

Cesarense-ADF Anta
(Cesar/domingo/9h)

Beira Mar-Lourosa
Cucujães-Mealhada

Mourisquense-Sanjoanense
Paivense-Gafanha

U. Lamas-Feirense B

JUVENIS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

P. Brandão-Canedo ..................................... 3-1
S. João Ver-Lourosa .................................... 1-2
Sanguedo-Esmoriz ...................................... 4-1
U. Lamas B-Sp. Espinho B ......................... 0-1
Rio Meão-Fermedo ..................................... 4-2
Argoncilhe-Cortegaça .............................. 1-10
Folgou o Vilamaiorense

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 23 19 3 1 79-19 60
Sp. Espinho B 22 15 2 5 61-23 47
Lourosa 21 14 3 4 53-17 45
S. João Ver 22 13 6 3 49-22 45
Sanguedo 22 12 4 6 61-28 40
P. Brandão 23 13 1 9 48-41 40
U. Lamas B 22 6 6 10 22-27 24
Rio Meão 22 7 3 12 41-51 24
Esmoriz 22 7 2 13 38-55 23
Argoncilhe 22 6 3 13 32-61 21
Canedo 21 5 2 14 36-62 17
Fermedo 22 4 1 17 29-79 13
Vilamaiorense 22 3 2 17 17-81 11

Próxima jornada
Canedo-S. João Ver
Lourosa-Sanguedo

Esmoriz-U. Lamas B
Sp. Espinho B-Rio Meão
(Espinho/domingo/9h)

Fermedo-Argoncilhe
Cortegaça-Vilamaiorense

Folga o P. Brandão

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Cesarense 26 23 0 3 77-15 69
Oliveirense 26 21 3 2 94-21 66
Sanjoanense 26 16 7 3 60-28 55
Feirense B 26 16 3 7 50-30 51
Lourosa 26 13 7 6 57-28 46
Anadia 26 13 3 10 53-35 42
Beira Mar 26 12 5 9 39-45 41
Fiães 26 11 7 8 40-31 40
Gafanha B 26 11 6 9 37-31 39
Estarreja 26 11 5 10 41-42 38
Avanca 26 10 4 12 47-50 34
Sp. Espinho B 26 8 6 12 33-45 30

Mourisquense 26 7 5 14 35-67 26
Arrifanense 26 7 2 17 43-54 23
Vaguense 26 6 3 17 34-71 21
Luso 26 5 5 16 25-69 20
U. Lamas 26 3 6 17 13-48 15
S. João Ver 26 1 3 22 24-92 6

Próxima jornada
Cesarense-Luso

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

Arrifanense-Anadia
Sanjoanense-Gafanha B

Vaguense-Lourosa
S. João Ver-Estarreja

Mourisquense-Beira Mar
Oliveirense-U. Lamas

Fiães-Feirense B

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

P. Brandão-ADF Anta ................................ 0-2
Sp. Espinho C-Vilamaiorense ................... 0-6
S. Martinho-Fermedo ................................. 1-3
Rio Meão-Sanguedo ................................... 6-0
Argoncilhe-Paivense .................................. 0-8
Fiães B-Lourosa B ........................................ 0-2
Marfoot Silvalde-Esmoriz .......................... 1-3

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 24 22 2 0 130-10 68
ADF Anta 24 21 1 2 127-13 64
Esmoriz 24 21 1 2 122-11 64
Marfoot Silvalde 24 14 2 8 73-32 44
Vilamaiorense 24 14 1 9 55-28 43
P. Brandão 24 13 3 8 59-29 42
Fermedo 24 13 2 9 71-44 41
Lourosa B 24 12 5 7 66-45 41
Fiães B 24 8 0 16 34-61 24
Sanguedo 24 7 0 17 32-102 21
Rio Meão 23 4 4 15 26-83 16
Argoncilhe 24 3 2 19 24-89 11
Sp. Espinho C 24 2 1 21 19-125 7
S. Martinho 23 1 0 22 13-179 3

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-P. Brandão

(Seara/domingo/11h)
ADF Anta-Sp. Espinho C
(Guetim/domingo/11h)

Vilamaiorense-S. Martinho
Fermedo-Rio Meão

Sanguedo-Argoncilhe
Paivense-Fiães B

Lourosa B-Esmoriz
INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B

Resultados
Arrifanense B-Arada .................................. 1-0
Arouca-Cesarense ....................................... 2-2
Milheiroense-ADF Anta B ......................... 2-0
Esc. Rui Dolores-Sanjoanense ................... 4-2
Cortegaça-P. Brandão B ........................... 14-1
Feirense C-Lourosa C ................................. 3-1
Cucujães-S. Vicente Pereira ....................... 6-0

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 24 21 1 2 115-16 64
Cortegaça 24 21 0 3 125-18 63
Esc. Rui Dolores 24 19 2 3 134-32 59
Feirense C 24 19 0 5 69-21 57
Sanjoanense 24 14 3 7 68-39 45
Cesarense 24 12 6 6 63-35 42
Arouca 24 12 4 8 54-29 40
Lourosa C 24 8 6 10 51-55 30
Milheiroense 24 6 5 13 18-45 23
ADF Anta B 24 6 1 17 33-76 19
S. Vicente Pereira 24 5 4 15 28-107 19
P. Brandão B 24 4 2 18 17-86 14
Arrifanense B 24 3 1 20 13-113 10
Arada 24 0 1 23 10-126 1

Próxima jornada
Arrifanense B-S. Vicente Pereira

Arada-Arouca
Cesarense-Milheiroense

ADF Anta B-Esc. Rui Dolores
(Guetim/domingo/11h)
Sanjoanense-Cortegaça

P. Brandão B-Feirense C
Lourosa C-Cucujães

INFANTIS – FUTEBOL 9 – ZONA NORTE
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 8 5 1 2 19-7 16
Severfintas 8 5 0 3 16-12 15

Avanca 7 5 0 2 14-10 15
Esc. Rui Dolores 7 4 1 2 27-10 13
Marfoot Silvalde 7 3 1 3 14-10 10
Luso 7 3 1 3 12-8 10
Vaguense 8 3 0 5 12-26 9
Pampilhosa 8 0 0 8 5-36 0

Próxima jornada
Esc. Rui Dolores-Luso

Avanca-Vaguense
Severfintas-Pampilhosa

Marfoot Silvalde-Salesiano Arouca
(Seara/sábado/9h)

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Fiães 10 9 1 0 51-12 28
Sp. Espinho 10 7 1 2 51-20 22
Cortegaça 10 7 0 3 31-23 21
S. João Ver 10 6 0 4 26-21 18
Feirense 10 5 2 3 30-13 17
Paivense 10 5 2 3 31-31 17
Sanjoanense 10 3 1 6 22-35 10
Fermedo 10 1 2 7 18-40 5
Cesarense 10 1 2 7 15-38 5
Cucujães 10 0 1 9 8-50 1

Próxima jornada
Cesarense-S. João Ver

Sanjoanense-Cortegaça
Sp. Espinho-Fiães

(Espinho/sábado/9h)
Feirense-Paivense
Cucujães-Fermedo

INFANTIS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

ADF Anta-Rio Meão ................................... 4-2
Feirense-P. Brandão .................................... 9-0
Canedo-Vilamaiorense ............................... 3-4
Folgou o U. Lamas

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 7 6 0 1 44-9 18
P. Brandão 7 5 0 2 22-21 15
ADF Anta 7 4 1 2 21-27 13
Rio Meão 7 4 0 3 25-19 12
Vilamaiorense 7 3 0 4 17-21 9
U. Lamas 6 1 1 4 23-19 4
Canedo 7 0 0 7 11-47 0

Próxima jornada
P. Brandão-ADF Anta

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

U. Lamas-Canedo
Folga o Rio Meão

INFANTIS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

Cucujães-Estarreja ....................................... 3-3
Lourosa-Oliveirense ................................... 2-6
Feirense-Fermedo ..................................... 12-0
Geração Paramos-Sanjoanense ............... 1-13
Vilamaiorense-Salesiano Arouca ............. 2-1

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 10 10 0 0 92-10 30
Estarreja 10 7 1 2 56-28 22
Vilamaiorense 10 7 1 2 47-28 22
Oliveirense 10 6 1 3 49-23 19
Sanjoanense 10 5 3 2 54-25 18
Lourosa 10 4 2 4 41-29 14
Fermedo 10 2 0 8 11-63 6
Geração Paramos 10 2 0 8 18-95 6
Cucujães 10 1 2 7 16-50 5
Salesiano Arouca 10 0 2 8 23-56 2

Próxima jornada
Oliveirense-Cucujães

Estarreja-Vilamaiorense
Fermedo-Lourosa

Sanjoanense-Feirense
Salesiano Arouca-Geração Paramos

(Arouca/sábado/9h)
INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD A

Resultados
Marfoot Silvalde-Fiães ............................... 1-2
Esc. Rui Dolores-Lourosa B ....................... 5-5
ADF Anta-Sp. Espinho ............................... 4-2
Folgou o Cortegaça

Classificação
J V E D F-C P

Fiães 7 6 0 1 41-15 18
ADF Anta 7 6 0 1 26-17 18

Sp. Espinho 7 3 1 3 33-28 10
Marfoot Silvalde 7 3 1 3 17-23 10
Cortegaça 6 3 0 3 19-21 9
Esc. Rui Dolores 7 1 1 5 20-38 4
Lourosa B 7 0 1 6 10-24 1

Próxima jornada
Lourosa B-Marfoot Silvalde
(Lourosa/sábado/11h30)

Sp. Espinho-Esc. Rui Dolores
(Espinho/sábado/11h30)

Cortegaça-ADF Anta
(Cortegaça/sábado/10h15)

Folga o Fiães

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

ADF Anta B-Rio Meão ............................... 4-2
S. João Ver-Sanguedo ................................. 4-3
P. Brandão-Esc. Rui Dolores B .................. 6-1
Folgou o Argoncilhe

Classificação
J V E D F-C P

P. Brandão 7 7 0 0 33-3 21
ADF Anta B 7 5 0 2 38-10 15
S. João Ver 7 5 0 2 23-17 15
Rio Meão 7 3 0 4 18-24 9
Esc. Rui Dolores B 7 3 0 4 25-34 9
Argoncilhe 6 1 0 5 11-38 3
Sanguedo 7 0 0 7 6-28 0

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

Esc. Rui Dolores B-S. João Ver
Argoncilhe-P. Brandão

Folga o Rio Meão

BENJAMINS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

Cesarense-CB Estarreja .............................. 3-7
Oliveirense-Feirense ................................... 3-4
U. Lamas-Marfoot Silvalde ....................... 0-8
Cortegaça-Lourosa ...................................... 9-0
Sanjoanense-Fiães ....................................... 7-0

Classificação
J V E D F-C P

CB Estarreja 9 8 1 0 61-11 25
Cortegaça 9 7 2 0 51-11 23
Feirense 9 6 0 3 28-13 18
Sanjoanense 9 5 1 3 37-24 16
Oliveirense 9 5 1 3 39-29 16
Marfoot Silvalde 9 5 0 4 21-24 15
Cesarense 9 3 1 5 24-33 10
Fiães 9 2 0 7 12-36 6
Lourosa 9 1 0 8 16-42 3
U. Lamas 9 0 0 9 4-70 0

Próxima jornada
CB Estarreja-Feirense

Oliveirense-Marfoot Silvalde
(Oli. Azeméis/sábado/14h15)

U. Lamas-Lourosa
Cortegaça-Fiães

Cesarense-Sanjoanense

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD A
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
ADF Anta-Canedo

(Cassufas/sábado/10h15)
Fermedo-Cortegaça

Salesiano Arouca-Vilamaiorense
P. Brandão-Feirense

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

S. João Ver-Paivense .................................. 4-5*
*Jogo antecipado da 8.ª jornada

Classificação
J V E D F-C P

ADF Anta B 8 6 1 1 37-14 19
Esmoriz 7 4 1 2 25-14 13
S. João Ver 8 4 0 4 20-25 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
Vilamaiorense B-Sp. Espinho
(VIla Maior/sábado/11h30)

Canedo B-S. Martinho

BENJAMINS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

Feirense-ADF Anta ..................................... 2-1
Oliveirense-Cesarense ................................ 6-0
Lourosa-Fermedo ........................................ 8-2
Rio Meão-Salesiano Arouca ...................... 5-4
Sanjoanense-Cortegaça .............................. 5-1

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 9 9 0 0 42-12 27
Feirense 9 8 0 1 36-12 24
Sanjoanense 9 7 0 2 36-15 21
Lourosa 9 6 0 3 42-21 18
ADF Anta 9 5 0 4 23-19 15
Cortegaça 9 4 0 5 24-18 12
Fermedo 9 2 1 6 21-32 7
Rio Meão 9 2 1 6 19-38 7
Salesiano Arouca 9 1 0 8 23-55 3
Cesarense 9 0 0 9 20-64 0

Próxima jornada
ADF Anta-Cesarense

(Cassufas/sábado/10h15)
Oliveirense-Fermedo

Lourosa-Salesiano Arouca
Rio Meão-Cortegaça
Feirense-Sanjoanense

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD A
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
Sp. Espinho-P. Brandão

(Espinho/sábado/10h15)
U. Lamas-Lourosa B

Esc. Rui Dolores-Arrifanense
Folga o Feirense B

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Geração Paramos-Fiães ............................. 4-1*
*Jogo antecipado da 8.ª jornada

Classificação
J V E D F-C P

Geração Paramos 7 6 0 1 39-12 18
S. João Ver 6 6 0 0 28-8 18
Fiães 7 3 1 3 29-17 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
Argoncilhe-Sanguedo
S. João Ver-U. Lamas
Folga a ADF Anta B

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 9 9 0 0 56-12 27
Feirense 9 7 0 2 33-8 21
Loureiro 9 6 1 2 35-19 19
ADF Anta 9 6 0 3 30-14 18
Sanjoanense 9 4 1 4 23-21 13
Arrifanense 9 3 2 4 24-25 11
Oliveirense 9 3 1 5 23-28 10
Fiães 9 2 2 5 18-23 8
P. Brandão 9 1 1 7 6-45 4
Mosteirô 9 0 0 9 2-55 0

Próxima jornada
ADF Anta-P. Brandão

(Cassufas/sábado/11h30)
Loureiro-Sanjoanense

Feirense-Mosteirô
Oliveirense-Rio Meão

Arrifanense-Fiães
TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD A

Resultados
Lourosa-Sp. Espinho ................................ 10-2
Marfoot Silvalde-Salesiano Arouca ......... 1-6
Rio Meão-Vilamaiorense ........................... 5-1
Folgou o Fiães B

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 6 6 0 0 27-7 18
Rio Meão 6 5 0 1 33-11 15
Lourosa 6 4 0 2 30-16 12
Sp. Espinho 6 3 0 3 13-27 9
Vilamaiorense 6 2 0 4 15-22 6
Marfoot Silvalde 6 1 0 5 11-28 3
Fiães B 6 0 0 6 7-25 0
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Próxima jornada

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

Lourosa-Salesiano Arouca
Vilamaiorense-Marfoot Silvalde

(Vila Maior/sábado/11h30)
Folga o Rio Meão

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD C
Resultados

Ovarense-Sanjoanense B ............................ 0-3
Esc. Rui Dolores-Cucujães ......................... 4-0
ADF Anta B-Lourosa B .............................. 0-2
Folgou o Feirense B

Classificação
J V E D F-C P

Esc. Rui Dolores 6 6 0 0 36-9 18
Feirense B 6 4 1 1 30-10 13
Lourosa B 6 4 0 2 16-12 12
Cucujães 6 3 1 2 22-13 10
Sanjoanense B 6 2 0 4 8-23 6
ADF Anta B 5 0 0 5 4-23 0
Ovarense 5 0 0 5 2-28 0

Próxima jornada
Feirense B-Sanjoanense B

Ovarense-Cucujães
Esc. Rui Dolores-Lourosa B

Folga a ADF Anta B

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE A
Resultados

Cortegaça-P. Brandão ................................. 1-4
ADF Anta-Esc. Rui Dolores ....................... 1-4
Feirense-Rio Meão ...................................... 1-2
Folgou o Tarei

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 6 4 2 0 35-12 14
Esc. Rui Dolores 6 4 2 0 32-11 14
Feirense 6 3 2 1 25-10 11
P. Brandão 6 3 1 2 24-20 10
Cortegaça 5 1 1 3 12-25 4
ADF Anta 5 1 0 4 12-18 3
Tarei 6 0 0 6 5-49 0

Próxima jornada
Tarei-P. Brandão

Cortegaça-Esc. Rui Dolores
ADF Anta-Rio Meão

(Cassufas/sábado/9h)
Folga o Feirense

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE B
Resultados

Arrifanense-Vilamaiorense ....................... 2-2
ADF Anta B-Mosteirô ................................. 3-3
Lourosa-Fermedo ........................................ 6-2
Folgou a Sanjoanense

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 6 6 0 0 44-8 18
Vilamaiorense 6 4 1 1 17-13 13
Sanjoanense 6 4 0 2 32-13 12
Arrifanense 6 3 1 2 15-15 10
Fermedo 6 1 1 4 16-24 4
ADF Anta B 6 0 2 4 10-25 2
Mosteirô 6 0 1 5 12-48 1

Próxima jornada
Sanjoanense-Vilamaiorense

Arrifanense-Mosteirô
ADF Anta B-Fermedo

(Cassufas/sábado/11h30)
Folga o Lourosa

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE C
Resultados

Lobão-Feirense ............................................ 4-4
Salesiano Arouca-Sp. Espinho .................. 8-2
Vilamaiorense-Sanjoanense ...................... 5-3
Folgou o S. João Ver

Classificação
J V E D F-C P

Vilamaiorense 6 5 1 0 23-10 16
Lobão 6 4 1 1 36-11 13
Salesiano Arouca 6 4 1 1 38-14 13
Feirense 6 3 1 2 22-15 10
Sp. Espinho 6 1 1 4 16-20 4
Sanjoanense 6 1 1 4 16-24 4
S. João Ver 6 0 0 6 4-61 0

Próxima jornada
S. João Ver-Feirense
Lobão-Sp. Espinho

(Lobão/sábado/10h)
Salesiano Arouca-Sanjoanense

Folga o Vilamaiorense

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

Três nadadores tigres
num estágio em Aveiro

Os nadadores do Sporting Clube de Espinho, Guilherme
Pinto, Guilherme Rocha e Raquel Monteiro estiveram presen-
tes no 2.º Estágio de Capacitação Técnica para o escalão de
Cadetes da Associação de Natação Centro Norte de Portugal,
acompanhados pelo seu treinador Tiago Marques.

O estágio foi realizado nas Piscinas do Galitos, em Aveiro,
no sábado e foram convocados 24 nadadores (12 masculinos
e 12 femininos) com as melhores pontuações no conjunto das
provas que realizaram durante o II Torregri.

Este estágio teve como propósito avaliar a técnica de nado
e de viragens e de partida dos nadadores, bem como a filma-
gem das mesmas para posterior visualização.

Clube de Ténis
de Espinho
vai às escolas

O Clube de Ténis de Espi-
nho (CTE) está a ‘remar con-
tra o tempo perdido’. Depois
de vários anos sem formação
e sem poder trabalhar no
Complexo de Ténis de Espi-
nho, está agora com novas
dinâmicas de atuação. Na
passada semana apareceram
na Escola Básica de Espinho 2
para marcar a semana do té-
nis naquele estabelecimento
de ensino. Voltados para as
turmas do primeiro ciclo, fo-
ram às aulas de educação físi-
ca apresentar a modalidade.
André Lancha enquanto trei-
nador do clube esteve em to-
das as aulas das turmas do
primeiro ciclo durante a se-
mana, numa iniciativa pauta-
da pela boa disposição e pela
curiosidade. André Lancha
destaca o ânimo das crianças:

“Tivemos uma excelente
recetividade de toda a comu-
nidade escolar o que nos mo-
tivou uma reação de enorme

satisfação e mais alegres ficá-
mos ao ver a curiosidade dos
jovens que, pelos seus sorri-
sos, pareciam mesmo satis-
feitos por uma aula diferente.
Juntamente com o presidente
da Associação de Ténis de
Aveiro o clube procurou “cri-
ar dinâmicas que motivassem
os jovens para a prática do
ténis e para melhorar a per-

ceção deles para uma ativi-
dade que agora podem co-
meçar a praticar em Espinho”,
realça o responsável do Clu-
be de Ténis de Espinho.

Durante as férias da Pás-
coa, é a vez dos alunos dos
Agrupamentos Manuel La-
ranjeira e Gomes Almeida se
deslocarem ao pavilhão do
Complexo de Ténis de Espi-

Rodrigo Rodrigues
brilha em Cantanhede

O nadador do Sporting
Clube de Espinho, Rodrigo
Rodrigues (Infantil B) esteve
em grande destaque no Tor-
neio Zonal de Infantis (Zona
Norte), prova organizada
pela Federação Portuguesa de
Natação que decorreu em
Cantanhede.

O atleta tigre obteve pódio
zonal em todas as provas em
que participou, sagrando-se
Campeão Zonal nas provas
de 100 e 200m Costas e 100m
Livres, tendo obtido em to-
das elas, a melhor marca na-
cional no seu escalão. Rodrigo
Rodrigues sagrou-se, tam-
bém, vice-campeão Zonal na
prova dos 100m Mariposa e
obteve o 3.º lugar nos 200m
Estilos. Com estes resultados,
este nadador do Sporting Clu-
be de Espinho é, atualmente,

considerado um dos melho-
res nadadores nacionais do
seu escalão.

Naquela que é considera-
da a prova mais importante
do calendário nacional em
Piscina Curta para este esca-
lão, também esteve em desta-
que o nadador Rodrigo Ro-
cha (Infantil A) ao ficar em 3.º
lugar nos 100m Bruços, tendo
ainda obtido o 5.º lugar nos
200m Bruços.

Entretanto, o nadador do
Sporting de Espinho, Celso
Pinho (Infantil B) obteve o 10.º
lugar nos 100m Mariposa e
200m Mariposa, 16.º lugar nos
200m Estilos, 20.º lugar nos
400m Livres e 21.º lugar nos
100m Costas. Mafalda Car-
doso (Infantil B) classificou-
se em 12.º lugar nos 200m
Bruços e 14.º lugar nos 100m

Bruços. Marta Oliveira (In-
fantil A) classificou-se em 19.º
lugar nos 200m Bruços e 25.º
lugar nos 100m Bruços. Fran-
cisca Silva (Infantil B) ficou

em 30.º lugar nos 100m Li-
vres. No final da competição
foram batidos 19 recordes
pessoais (incluindo tempos
parciais), dos quais cinco re-

cordes do clube: Rodrigo
Rodrigues - RC Infantil B aos
50m Livres, 100m Livres,
50m Costas, 100m Costas e
200m Costas.

nho para “brincarem ao té-
nis”, como gosta de referir o
treinador André Lancha:

“Este projeto tem como
principal interesse colocar as
crianças a brincarem com o
ténis e claro que depois pre-
tendemos atrair novos mem-
bros para as aulas de forma-
ção de base. Primeiro uma
troca de irmos às escolas e as

escolas virem até nós e daqui
trazer os pais das crianças
para verem o que podem dar
os filhos nas opções des-
portivas que Espinho dispõe”.

Outras iniciativas estão
a ser trabalhadas pelo clube
para outros estabelecimen-
tos de ensino do concelho,
ainda durante o presente
ano letivo.

Foto
DIREITOS RESERVADOS

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

Paula Susana Carvalho dos Reis
Missa de 2.º Aniversário de falecimento

A família vem comunicar às pessoas de suas relações e amizade
que será celebrada missa por alma do seu ente querido dia 9, terça-
feira, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde já agradece
a todos quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 4 de abril de 2019

Mário da Costa Valente
Missa do 6.º Aniversário do falecimento

Sua esposa, filhos e restante família vêm, por
este meio, comunicar que será celebrada missa,
por alma do seu ente querido, dia 7, domingo,
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Des-
de já agradecem a todos quantos participem na
Eucaristia.

Espinho, 4 de abril de 2019

António Jorge Gomes da Rocha
Missa do 6.º Aniversário

do falecimento
Sua esposa, filhos e restante família vêm

participar que será celebrada missa por alma
do seu ente querido, dia 6, sábado, pelas 19
horas, na Igreja Paroquial de Anta. Desde já
agradecem a quem comparecer.

Maria Rodrigues Teixeira
(Viúva de José Cruz)

Missa de 4.º Aniversário de falecimento
Seu filho, nora, netos e restante família

vêm comunicar às pessoas de suas relações e
amizade que será celebrada missa por alma
do seu ente querido, amanhã, sexta-feira,
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradecem a todos quantos partici-
pem na Eucaristia

Espinho, 4 de abril de 2019
Eng.º José Manuel Rodrigues Teixeira da Cruz

Maria Palmira Alves de Oliveira
Dr.ª Andreia Maria Oliveira Cruz

Dr.ª Sara Maria Oliveira Cruz
Eng.º Carlos António Carvalho

Eng.º Vítor Hugo de Almeida
Fun.ª N. S. D’AJUDA – Sancebas e Luís Alves - Espinho — Servilusa — Tlf. 227345129

Sua esposa, filhos e nora
vêm, por este meio, parti-
cipar que será celebrada mis-
sa por alma do seu ente que-
rido, dia 11, quinta-feira, pe-
las 19 horas, na Igreja   Paro-
quial de Anta.

Desde já agradecem a
todos quantos participem na
Santa Eucaristia.

Fernando Gomes da Rocha
“Cadinha”

Missa
de 15.º Aniversário

GUETIM

Aniversário Natalício
João Paulo Pereira Moreira

Foi há 47 anos que nasceu o ser mais maravi-
lhoso do mundo.

É o meu filho lindo que guardo eternamente
no meu coração.

Continuas a ser lembrado por todos. És o
nosso Paulinho.

Parabéns pelas tuas 47 primaveras. Sê feliz
no céu meu amor junto do nosso pai e entes
queridos e do Senhor.

Lembrar-te é fácil, esquecer-te nunca. Des-
cansa em paz. Saudades sem fim daqueles que te
amam: mãe, mana, cunhado e sobrinha, restante
família e amigos. Beijinhos da tua mãe.

Agradecemos a presença de todos os que
se quiserem juntar a nós na Eucaristia que
será celebrada no dia 7, domingo, pelas 9,30
horas, na Igreja Paroquial de Guetim.

António Domingues Dias Maia
7.º Aniversário do falecimento

Sua esposa e filha participam que será
celebrada missa por alma do seu ente que-
rido, dia 6, sábado, às 16,30 horas, na
Igreja Paroquial de Silvalde. Desde já agra-
decem a quem comparecer.

Maria Alice
Soares da Silva

Recordar é um dom da vida. Jamais vos esqueceremos.
 Saudades dos filhos, nora e netos.

José Maria dos
Santos Rangel

20/04/1988 06/04/2004

Alpoim Pereira Azevedo
45.º Aniversário do seu falecimento

Sua nora, filhos, genro, netos e demais
família recordam esta data, dia 7 de abril,
domingo, dia em que o seu ente querido faz
45 anos de falecimento, com muita saudade.
Será celebrada missa, pelas 11 horas, na Igre-
ja Paroquial de Anta.

Prof.ª Maria Emília Manta
Amaral Ferreira Bico

Missa do 23.º Aniversário do seu falecimento

ESPINHO

A família vem, por este
meio, participar às pessoas de
suas relações e amizade que dia
9, terça-feira, às 19 horas, se
celebra missa a sufragar a sua
alma, na Igreja Matriz de Espi-
nho, agradecendo desde já a
quantos participarem em tão
piedoso acto.

Espinho, 4 de abril de 2019

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia

ANTA - ESPINHO (Bairro da Ponte d´Anta)

Domingos Pereira da Graça
Sua esposa, filhos, noras, netos e

demais família 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. Comunicam que a missa de 7.º dia
será celebrada quinta-feira, dia 4 de
abril, pelas 19 horas, na Igreja Paroqui-
al de Anta. Desde já agradecem a todos
quantos participarem nesta Eucaris-
tia. A família

Anta, 4 de abril de 2019
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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

Fotógrafo VÍTOR LANCHA
RECORDE SEU PASSADO

Contatos: 918 735 306  * 962 788 407

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

Gravo cassetes música p/ CD
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Sexta (05)

Sábado (06)

Domingo (07)

Segunda (08)

Terça (09)

Quarta (10)

Quinta (11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clínica Dentária de Espinho

Prof. Doutor Casimiro de Andrade

CLÍNICA MÉDICO
– MEDICINA DENTÁRIA
– TERAPIA DA FALA
– PSICOLOGIA

LEOPOLDINA SANTOS TAVARES

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

A CLÍNICA MÉDICA
DR. JOAQUIM MENDES

& FILHA, LDA.
continua em actividade

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

Fazem-se domicílios
Tlf. 227341710 • Tlm. 939449380

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.

SENHORA oferece-se para tomar conta de idosos de dia ou de
noite. Tlm. 913128841.

OFERECE-SE SENHORA para trabalhar como empregada
doméstica ou tomar conta de pessoa idosa interna. Tlm.
932610282.

OS NOSSOS GRATUITOS

OS NOSSOS CLASSIFICADOS
ALUGA-SE/ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho privativa, c/ cozinha, pequeno-
almoço, tratamento de roupa, garagem e TV Cabo mais Sport
TV. Tlf. 227340002 ou 227348972.

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

PEDIDOS

PRECISA-SE Ajudante de Cabeleireira e Esteticista. Com
experiência. Tlf. 227314053.

“Chamados”
à Comissão para a
Dissuasão da
Toxicodependência

PSP identifica
jovem por roubo
em Silvalde

A Esquadra de Espinho (Divisão Policial
de Espinho), identificou um estudante, de 17
anos, por roubo.

Alegadamente, o jovem, momentos antes,
ter-se-á aproximado de dois homens, ambos
de 20 anos, numa rua de Silvalde, e, sob
ameaça, ter-lhes-á roubado uma guitarra acús-
tica e um cigarro eletrónico, no valor total de
595 euros.

Os polícias, que efetuaram diligências
imediatas, conseguiram intercetar o jovem e
recuperar os artigos roubados, os quais fo-
ram, posteriormente, entregues aos legítimos
proprietários.

A investigação policial continua a decor-
rer.

O Comando Distrital de Polícia de Aveiro,
através de elementos da Esquadra de São
João da Madeira (Divisão Policial de Espi-
nho), identificou dois homens, de 25 e 32
anos, ambos empregados fabris, por posse de
estupefacientes.

Os indivíduos encontravam-se, na via
pública, na posse de cerca de seus doses de
haxixe, pelo que foram notificados para com-
parecerem na Comissão para a Dissuasão da
Toxicodependência de Aveiro – Centro de
Saúde de Espinho, no dia 16 de maio, pelas 9
horas.

Dia do Combatente
O Núcleo de Espinho da Liga dos Comba-

tentes irá assinalar na terça-feira o 101.º ani-
versário da Batalha de La Lys – Dia do Com-
batente.

O programa constará do hastear das ban-
deiras, às 9h30, junto ao Fórum de Arte e

Cultura de Espinho, onde está localizada a
sede do Núcleo, de deposição de flores no
talhão do Cemitério de Santa Maria da Fei-
ra, às 18 horas, seguindo-se às 18h45, no
Largo dos Combatentes, junto ao monu-
mento em frente à Igreja Matriz de Espinho,
a prestação de honras militares (com o Regi-
mento de Engenharia 3). O programa encer-
rará com uma eucaristia.

Precisa-se

com experiência

EMPREGADO DE MESA
AJUDANTE DE COZINHA

(m/f)

Tlm. 914 721 439

Tuna
de Anta
angaria
fundos
em jantar

A Tuna Musical de Anta
marcou para as 20h30 de sá-
bado, na sua sede social, o
segundo jantar de convívio
visando a angariação de fun-
dos para a coletividade.

Atividade
física

No sábado, a Câmara
Municipal de Espinho, pro-
move pelo terceiro ano con-
secutivo o “Dia Mundial da
Atividade Física”, como for-
ma de alertar a população em
geral para a necessidade da
sua prática regular.

Semana
da Saúde

Ações de sensibilização,
rastreios, atividades des-
portivas, workshops, com o
objetivo de sensibilizar, pre-
venir e melhorar a qualidade
de vida da população em ge-
ral, irão assinalar a Semana
da Saúde em Espinho.

As atividades decorre-
rão de 9 a 12 de abril, das
14h30 às 17 horas, no FACE
– Fórum de Arte e Cultura
de Espinho.
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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 rebentamento de uma conduta na zona
pedonal poente da Rua 19 deixou os moradores
sem água ao fim da tarde de domingo e alagou uma
área na Rua 8 que já estava a ser intervencionada
pelas obras da requalificação do canal ferroviário.

A pressão das águas causou um buraco de ele-
vada dimensão junto à livraria ABC e ao café Ponto
Chique e danificou a zona da obra que decorre na
periferia.

A Câmara Municipal deu nota de que nunca
houve risco de colapso dos edifícios adjacentes,
constatando que o incidente foi provocado pelo
envelhecimento das estruturas de água e sanea-
mento básico. Os moradores e os comerciantes ex-
pressaram preocupação pelas frequentes ocorrên-
cias do género na zona pedonal da Rua 19 e o
incómodo que tal acarreta.

Os bombeiros foram alertados e os técnicos mu-
nicipais repararam a conduta, num processo que se
prolongou até a manhã de segunda-feira.

Lúcio Alberto

Chão abre-se
na zona pedonal
poente da Rua 19

Mais um rebentamento de conduta
de água causa apreensão

Fotos CARLOS SALVADOR
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