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Já se atravessa
o Rio Largo

A Administração Regional de Saúde do
Norte confirmou na terça-feira que pretende
abrir uma Unidade de Saúde Familiar em
Silvalde e Paramos.

A informação da ARS-N surgiu depois de
a Junta de Freguesia de Silvalde ter manifes-
tado preocupação quanto ao facto de a exten-
são de Saúde do Bairro Piscatório ter perdido
um dos seus médicos por motivo de reforma
e estar a encaminhar os seus cerca de 2.000
utentes para a Unidade de Cuidados de Saú-
de Personalizados (UCSP) da vila, o que, para
a comunidade local, indicia o fecho da estru-
tura existente na Marinha.

Segundo dados a que o Jornal Defesa de
Espinho teve acesso, os projetistas da USF
Mar à Vista – Silvalde e Paramos – gizaram
um plano de “benefícios para a população”:

Transporte para Silvalde assegurado;
Alargamento do horário – 8 às 20 horas de

segunda a sexta-feira em Silvalde e de segun-
da a quinta-feira em Paramos;

Melhora a acessibilidade, do utente e sua
família, aos Cuidados de Saúde;

Estabilidade da equipa multidisciplinar
da USF;

Atendimento personalizado e de proxi-
midade, pois os utentes têm médico/enfer-
meiro de família;

Receituário pode ser enviado telemóvel
ou carta;

Atendimento telefónico diário pela equi-
pa multidisciplinar para situações urgentes;

Utentes crónicos – diabéticos – mais con-
trolados de forma a melhorar a sua saúde;

Em caso de mobilidade reduzida e devi-
damente justificável (Portaria 1368/2007), a

equipa de médico/enfermeiro assegura os
cuidados de saúde ao domicílio.

Entretanto, a ARS-N deu nota à agência
noticiosa Lusa de que, “no seguimento de
várias reuniões entre o Agrupamento de Cen-
tros de Saúde Espinho/Gaia, a Junta de Fre-
guesia de Silvalde e a Câmara Municipal de
Espinho, ficou acordado que a equipa instala-
da na unidade de Marinha transitaria para
Silvalde, criando-se aí uma Unidade de Saú-
de Familiar (USF).”

“Isso significa que a ARS-N quer mesmo
fechar a unidade da Marinha, como já de-
monstrara nas tais reuniões, mas anda a dis-
farçar a coisa com comunicação obscura em
vez de assumir textualmente a sua responsa-
bilidade e deixar claro que a decisão é só dela
– e não da Junta nem da Câmara Municipal”,
disse à Lusa o presidente da Junta de Fregue-
sia, José Teixeira.

Outra das questões a que a ARS Norte
não deu resposta foi se a criação da USF vai
implicar obras de ampliação no atual edifí-
cio da UCSF, que é propriedade da Junta,
ou se, de acordo com alternativas já pro-
postas por José Teixeira, passará antes por
adaptar para o efeito uma escola desativada
ou construir até um edifício de raiz.

Também ainda não foi esclarecido quem
financiará a obra da nova Unidade de Saú-
de, embora a Câmara já se tenha dispo-
nibilizado para assumir o encargo se a Jun-
ta de Freguesia assim o deliberar.

Paramos também terá um polo da Uni-
dade de Saúde Familiar remodelado e ade-
quado aos serviços de consultas e enferma-
gem.

Mar à Vista
ARS-Norte confirma Unidade de Saúde

Familiar de Silvalde e Paramos

Está finalmente concluída a pas-
sagem para automóveis a norte, na
Rua 8, com a respetiva ponte sobre o
Rio Largo. A circulação automóvel
foi aberta no fim-de-semana e já per-
mite o acesso à zona da baixa da
cidade por norte, sem o atravessa-
mento, muitas vezes incómodo e
constrangedor pelo interior da ma-
lha urbana.

Os automobilistas podem, assim,
deslocar-se paralelamente à linha do

caminho-de-ferro circulando para
norte, pela Avenida da Liberdade, ou
até para nascente, pela Rua do Mo-
cho (Rua Nova da Praia) pelo parque
de campismo para acesso às autoes-
tradas.

Ficam a faltar os arranjos dos jar-
dins, que já estão em curso e que irão
dar, certamente, um novo aspeto a
toda a envolvência daquela zona.

Manuel Proença

Face aos recentes desen-
volvimentos e declarações pú-
blicas sobre a extensão de saú-
de da Marinha em Silvalde, a
Câmara Municipal de Espi-
nho entende que deve clarifi-
car a sua posição e o histórico
deste processo.

“Recentemente, o presi-
dente da Junta de Silvalde e o
responsável local da UCSP de
Silvalde, designado pela ARS
Norte, apresentaram uma
proposta de constituição de
uma Unidade de Saúde Fa-
miliar e consequente encerra-
mento da Extensão de Saúde
da Marinha de Silvalde. Para
tal, solicitaram uma reunião
na Câmara onde pediram
apoio para as obras de adap-
tação do Centro de Saúde.
Assim, o presidente da Junta
de Silvalde, terá de explicar
qual a sua verdadeira posi-
ção face à proposta que apre-
sentou na Câmara e que ago-
ra diz que não é sua. Deverá
também esclarecer publica-
mente o compromisso que
assumiu com a ARS Norte.”

O comunicado da Câma-
ra Municipal de Espinho dá
ainda nota do seguinte:

“Denunciamos a campa-
nha de desinformação que
tem sido promovida pela Jun-
ta de Freguesia de Silvalde,
que tenta sacudir a sua pró-
pria responsabilidade e do
Governo socialista que é o
decisor neste processo. A ver-
dade é que desinvestimento
do Estado no setor da saúde
nos últimos anos tem provo-
cado um evidente constran-
gimento nos hospitais e cen-
tros de saúde. A falta de ma-
terial médico, de equipamen-
tos e de recursos humanos,
designadamente enfermeiros
e médicos, é uma realidade
diária nestes serviços.”

Entretanto…
“Face à falta de meios, os

responsáveis pelos serviços
de saúde locais vêm solicitar
apoio às autarquias para a
implementação de medidas
de contingência, por forma a
garantir a continuidade da
prestação de serviços. A títu-

lo de exemplo, em 2018 a Câ-
mara cedeu pessoal adminis-
trativo gratuitamente ao Cen-
tro de Saúde de Silvalde para
evitar o encerramento da ex-
tensão da Marinha de Sil-
valde.”

O comunicado camarário
prossegue assim:

“Convém também escla-
recer que a descentralização
na área da saúde que o Go-
verno pretende transferir
para os municípios em 2020
não irá abranger a colocação
de pessoal médico e de enfer-
magem, nem tão pouco a ges-
tão do funcionamento das
unidades de saúde. O que o
Governo vai delegar nas câ-
maras municipais é tão-so-
mente a gestão do pessoal de
limpeza e pequenas repara-
ções nos edifícios.”

Em conclusão, “a Câmara
Municipal de Espinho está de
boa-fé neste processo, procu-
rando sempre ser parte da
solução para garantir o me-
lhor serviço de saúde às pes-
soas.”

Junta de Silvalde preocupada com eventual
fecho do polo de saúde do Bairro Piscatório

A Junta de Freguesia de
Si lvalde  manifestou-se
preocupada com o possí-
vel fecho da extensão da
Unidade de Saúde locali-
zada no Bairro Piscatório.

“A última sessão públi-
ca para debater o proble-
ma com a comunidade lo-
cal e com médicos da UCSP
“teve umas 100 pessoas,
disse o presidente da Jun-
ta de Freguesia de Silvalde
à agência noticiosa Lusa.
“Mas acabou mal, porque
elas começaram a exaltar-
se muito e a certa altura o
povo já não deixou nin-

guém falar.”
Neste quadro, o au-

tarca sivaldense também
apontou o dedo a outro
quadrante. “A Câmara de
Espinho tem andado a re-
tirar a Silvalde umas va-
lências atrás das outras.
Fechou escolas ,  nunca
construiu a passagem su-
perior pedonal que prome-
teu há sete anos (para
atravessamento da linha
férrea) e agora quer reti-
rar a extensão de saúde ao
bairro piscatório, onde há
uma grande população a
morar.”

Entretanto, José Tei-
xeira apresentou duas so-
luções para resolver a ca-
rência de recursos de saú-
de na freguesia: primeiro,
cedeu salas no edifício da
própria Junta para alarga-
mento da UCSP de Silvalde
e eventual adaptação da es-
trutura ao formato de Uni-
dade de Saúde Familiar
(USF); entretanto, também
propôs que fosse recon-
vertida em USF uma das
escolas desativadas na fre-
guesia por altura da inau-
guração do Centro Escolar
de Silvalde.

A Câmara e a Saúde em Silvalde
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Temas e poemas
Esmeralda Laranjeira

SEM ESPINHAS

O “Sem espinhas” é um projeto
Promovido pela Câmara de Espinho
Para promover e valorizar os
Recursos gastronómicos da cidade

Mais uma edição aconteceu
Do programa “Sem espinhas”
Dando a conhecer aos turistas
O que temos para comer

A Rota dos restaurantes
Foi o tema escolhido…
Que colocou em destaque
Os restaurantes locais
Que quiseram participar

Houve menus completos e baratos
Desde o camarão da costa, à sopa de peixe
Às lulas grelhadas, arroz de marisco
A famosa cataplana de peixe
Não faltou nada…

Houve sardinha assada, carapau e dourada
E as mesas na rua foram colocadas
E os restaurantes aderentes, serviram os clientes
Com toda a espécie de peixe…
E a famosa caldeirada!

Não faltou o famoso arroz de cavala
Pelos vistos é novidade…
Para a próxima inventem mais pratos
Para atrair mais turistas à cidade

O que interessa é dar a conhecer
O que temos para comer,
Nesta terra à beira-mar
Que convida a passear
E também a petiscar…

Temos muitos restaurantes,
 Todos eles importantes
Mas o que é preciso saber,
 É que o nosso peixinho
É o melhor…
Porque é muito fresquinho
E é pescado com carinho
Aqui no nosso mar de Espinho!

OPINIÃO
DIALOGAR PARA TODOS
Padre Rodrigo Lynce de Faria

VIVER DE
ESPERANÇA

Uma pergunta fundamental que não po-
demos deixar de nos fazer quando chegamos
à encantadora idade da juventude: “Que faz
com que a minha vida seja valiosa e valha a
pena vivê-la, apesar de todas as dificulda-
des?”.

No momento actual, parece que a “respos-
ta do ambiente” é mais ou menos a seguinte:
«O que faz com que a tua vida seja valiosa é a
opinião que os outros têm de ti e o êxito que
consegues alcançar com as tuas forças».

Esta resposta é falsa, superficial e muitís-
simo perigosa. Pode ter consequências nefas-
tas na vida de um jovem.

A experiência do fracasso e a consciência
da própria incapacidade (relacionada muitas
vezes com a grande competitividade no mun-
do actual) levam muitos jovens à tristeza, ao
desânimo e à desesperança.

Fenómenos que até há uns anos atrás con-
seguiam resolver-se sem demasiados drama-
tismos (aprendia-se que o fracasso faz parte
da vida, que somos limitados e que necessita-
mos dos outros) hoje são causa de uma triste-
za de fundo.

Como curar essa falta de esperança que
experimentam muito jovens?

Não existem respostas fáceis. No entanto,
convém recordar aos jovens que só podemos
pôr duas pessoas em primeiro lugar na nossa
vida: ou pomos Deus ou pomo-nos a nós
mesmos. Não cabe mais ninguém.

Por isso, só centrando a vida em Deus e,
por Ele, nos outros, conseguimos crescer na
virtude da esperança, porque percebemos o
sentido da nossa vida.

Nos tempos modernos, a esperança cristã
recebeu um nome novo: agora chama-se “fé
no progresso”. No entanto, como a história
não se cansa de nos recordar, não é possível
tornar felizes os jovens somente criando con-
dições económicas favoráveis.

Para viver de esperança e superar as difi-
culdades, o jovem necessita de um sentido
para a sua vida. Senão, mais cedo ou mais
tarde, diante dos inevitáveis fracassos, a sua
aparente felicidade acaba por desmoronar.

DESCULPEM
MAS ISTO NÃO
É NORMAL
– O ESTAD(I)O
DE MISERIA
QUE NOS VAI
NA ALMA!

No último domingo de março assisti-
mos, mais uma vez, a uma tragédia anun-
ciada com o rebentamento da canaliza-
ção da rede de águas domésticas que
servem o concelho de Espinho.

Mais uma vez esse rebentamento e a
criação de uma enorme cratera em plena
Rua 19, algo a que já estamos por demais
habituados, não constitui por si uma no-
vidade, nem a quem gere a rede, nem a
quem tem responsabilidade pelo abaste-
cimento de água à população – Câmara
Municipal de Espinho – nem para os
muitos que, como eu, ficaram mais um
dia sem ter acesso à água que deveria ser
fornecida sem interrupção.

Espinho está já habituado a esta tra-
gédia, a esta triste realidade, a esta mal-
dade e a este desrespeito pelos cidadãos
que como eu necessitam da água para
viver e, tal como muitas empresas, ne-
cessitam de água para trabalhar e produ-
zirem o que lhes garante emprego e
faturação como é o caso dos muitos res-
taurantes, cafés e confeitarias que vão
somando prejuízos atrás de prejuízos,
sem que este problema seja resolvido.

O que me espanta é, no entanto, a
conformação com que esta situação se
mantém, sem que nada ou ninguém se
revolte com esta Câmara Municipal de
modo a exigir que este problema seja
resolvido com urgência e sem demago-
gia, ou melhor de uma vez por todas e
com toda a prioridade.

Ou seja, não nos venham falar de es-
tádios sem antes resolverem o estado da

nossa canalização, o estado da nossa dis-
tribuição de água que já é tão mau, sem-
pre a rebentar que já é tema de brincadei-
ra uma verdadeira anedota - nos conce-
lhos vizinhos e por todo o país.

Todos sabemos que a promessa do
Estádio Municipal foi feita em conluio
com os dirigentes do clube da cidade em
reunião do partido, na Câmara Munici-
pal, e que estas pessoas são as mesmas
que integram as listas do PSD em dife-
rentes órgãos autárquicos. Foi no entan-
to com a possibilidade de chumbo do
orçamento, que ficamos também a perce-
ber que havia a séria possibilidade do
Estádio não vir a ser feito e, deste modo,
foi necessário reunir as tropas para obri-
gar a Câmara a cumprir e a mostrar a sua
incapacidade de fazer, nem o Estádio,
nem melhorar a habitação, nem compor
as ruas e passeios, nem melhorar as esco-
las, nem fazer com que a água chegue a
nossa casa como deve ser. Limpa e trans-
parente.

Mas no último domingo de marçp,
com o aluimento da Rua 19 junto à con-
feitaria Ponto Chic, com perigo de queda
deste edifício, e do grande burburinho
que as pessoas manifestaram contra o
sucedido, percebemos que afinal Espi-
nho não é só futebol. Fiquei admirada
com o escândalo!

O risco de caírem edifícios, de ruírem
ruas e de bebermos água com fibro-
cimento é serio e é verdadeiro e por isso
é fundamental que a população reaja e
diga de sua justiça o que pensa sobre o
que está a acontecer a Espinho e o estado
lastimoso em que se encontra. Ou será
que ainda não deu por isso e pensa que
isto é normal e que tudo está bem assim?

Claro que há outros caminhos possí-
veis, muito melhores e sobretudo mais
sérios e verdadeiros porque o caminho
que estamos a seguir… é mau, muito mau
e digo bem alto que é tudo, menos nor-
mal.

Fernanda Moreira

OPINIÃO
DISCURSO DIRETO

Gabinete de Informação
de Emprego e Formação
para jovens e adultos
desempregados
de Silvalde e Anta

A Associação de Desenvolvimento do Con-
celho de Espinho criou o Gabinete de Informa-
ção de Emprego e Formação (GIEF), cujo
objetivo é apoiar beneficiários desempregados
na procura ativa de emprego ou formação
profissional, através de um acompanhamento
personalizado, tendo em vista a sua inserção
profissional.

O gabinete destina-se a jovens e adultos
desempregados residentes nas freguesias de
Silvalde e Anta acompanhados pelo Centro
Comunitário Espinho Mar – Espinho Terra.

“Adormecer no Museu”
de sábado para domingo

“Adormecer no Museu” é a atividade
reservada para sábado, às 21 horas, no Mu-
seu Municipal.

Trata-se de uma iniciativa que pretende
dar a conhecer a história da antiga Fábrica
Brandão Gomes numa perspetiva lúdica e
pedagógica convidando os participantes a
“dormir” no Museu e a desfrutar de outras
atividades. A iniciativa organizada pelo Ser-
viço Educativo da Câmara Municipal consta
de oferta da ceia e do pequeno-almoço.
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CAPITAL SOCIAL DE 5.200 Euros
SÓCIOS QUOTAS VALORES
António Ferreira Gaio .................................................................................................... 1 100 Euros
António de Sousa Reis .................................................................................................... 1 100 »s
Arménio Augusto Gomes (Eng.º) ................................................................................. 1 100 »s
Carlos Augusto Fern. Melo Sárria ................................................................................ 1 100 »s
Carlos Pinheiro de Morais ............................................................................................. 1 100 »s
Fernando Monteiro Meneses ......................................................................................... 1 100 »s
Gemeniano Augusto Oliveira (Dr.) .............................................................................. 1 100 »s
João Lopes da Fonseca ................................................................................................... 1 100 »s
Manuel Alves Salgueiro ................................................................................................. 1 100 »s
Maria Madalena Braga Dias .......................................................................................... 1 100 »s
Sebastião Ferreira do Couto .......................................................................................... 1 100 »s
Solverde - Soc. de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A. ........................... 41 4.100 »s
........................................................................................................................................... 52 5.200 »s
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Dia da Brigada de Intervenção
e do Regimento
de Engenharia n.º 3
na praia da Frente Azul (junto
à Piscina Solário Atlântico)

Vão decorrer no sábado as cerimónias comemorativas do
Dia da Brigada de Intervenção e do Regimento de Engenharia
n.º 3. A cerimónia militar terá início às 11 horas, na praia da
Frente Azul, junto à Piscina Solário Atlântico) e contará com
os seguintes eventos:

Continência à alta entidade que preside a cerimónia e
revista às forças em parada; entrega dos estandartes nacionais
à 9CN/OIR e à 3FND/QRF/RSM; integração dos estandartes
nacionais; homenagem aos mortos; discursos do comandante
da Brigada de Intervenção e alta entidade que preside à
cerimónia; imposição de condecorações; desfile das forças em
parada; atuação da Banda Militar; desintegração dos estan-
dartes nacionais.

Faleceu Tavares Nogueira
António Tavares Nogueira,

antigo presidente da Direção
do Sporting Clube de Espinho
entre 1988 e 1990 faleceu no
fim-de-semana. O funeral do
médico dentista foi durante a
manhã do passado domingo.

Tavares Nogueira foi presi-
dente da Direção dos tigres, su-
cedendo a Manuel Violas no
cargo, em 1988, ficando em
mãos com um clube a militar a
1.ª Divisão.

À família enlutada e ao clube, o jornal Defesa de Espi-
nho endereça as mais sentidas condolências.

“Cheque Bebé – Nascer em Espinho”
A Câmara Municipal de Espinho agendou para as 11

horas desta quinta-feira a apresentação do programa de
apoio à natalidade  “Cheque Bebé – Nascer em Espinho”.
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O presidente da Câ-
mara Municipal de Espi-
nho, Pinto Moreira e os
vereadores Vicente Pin-

to,  Lurdes Ganicho e
Quirino Jesus visitaram
as obras do novo quartel
dos Bombeiros Voluntá-

rios do Concelho de Es-
pinho. Numa visita guia-
da pelo comandante dos
bombeiros, Pedro Louro
e pelo presidente da As-
sociação Humanitár ia
dos Bombeiros Voluntá-
rios do Concelho de Es-
pinho, Conde Figueiredo,
os autarcas tiveram a

oportunidade de ver, in
loco, o desenvolvimento
daquela infraestrutura
que irá acolher o corpo
de bombeiros da cidade e
que deverá estar concluí-
da em novembro próxi-
mo.

Manuel Proença

Autarcas visitam novo
quartel dos bombeiros
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A IDADE AUMENTA
E OS CUIDADOS
A TER COM
OS PÉS TAMBÉM

A esperança média de vida aumentou
notavelmente e, com ela, regista-se um en-
velhecimento considerável da população.
Em Portugal, segundo dados da Pordata,
registaram-se mais de 2.1 milhões de idosos
em 2017, o que equivale a cerca de 21 por
cento da população total no país. Já um
recente estudo da consultora Euromonitor
International apontou a população portu-
guesa como a quinta mais envelhecida do
mundo.

O processo de envelhecimento traz con-
sigo, habitualmente, complicações diver-
sas na saúde das pessoas, e os pés não são
exceção. Entre as principais causas para o
surgimento de alterações podológicas no
idoso estão: a presença de traumas e/ou
problemas anatómicos do pé, que por falta
de diagnóstico ou tratamento incorreto, têm
danificado a estrutura do membro inferior;
o uso de calçado desadequado ao longo da
vida; e a regular realização de atividades
que requeiram estar muito tempo de pé.

O sedentarismo, a obesidade e a presen-
ça de doenças crónicas, como a diabetes ou
a doença arterial periférica, que contribu-
em para a má circulação sanguínea, são
igualmente fatores impulsionadores do
aparecimento de doenças podológicas.

Mas quais são as complicações mais
frequentes no pé de um idoso?

As doenças mais comuns na podologia
geriátrica são o pé diabético, as artroses, as
artrites, as calosidades e as onicomicoses.

O pé diabético é uma condição associa-
da a presença da diabetes, que se carateriza
pela perda da sensibilidade do pé, fazendo
com que a pessoa deixe de sentir dor, mu-
danças de temperatura, etc. Para além dis-
to, a pele do pé começa a secar, o que leva ao
surgimento de feridas, queimaduras ou
bolhas, que posteriormente podem dar ori-
gem a infeções.

A osteoartrose, ou artrose, é uma doen-
ça degenerativa que resulta na diminuição
da espessura da cartilagem articular, po-
dendo levar ao seu desaparecimento. Nes-
tes últimos casos, a inexistência desta carti-
lagem leva a que duas superfícies ósseas
entrem em contacto, o que acaba por dar

origem a dores e dificuldades motoras.
Já a artrite reumatoide é uma doença

crónica que se define pela inflamação arti-
cular que pode mesmo levar à danificação
e consequente destruição do tecido articu-
lar. Para além das dores e dificuldades de
locomoção, a artrite é detetada aquando da
existência de um derrame articular, verme-
lhidão, calor ou dor durante a movimenta-
ção.

As calosidades, comummente denomi-
nadas por calos, constituem uma camada
espessa de células mortas, que se forma no
seguimento da contínua pressão exercida
pela utilização de meias ou calçado inade-
quados, assim como pelo excessivo esforço
físico a que o pé pode ser submetido. Exis-
tem fundamentalmente dois tipos de calos:
os calos moles, que se desenvolvem entre
os dedos, e os calos duros, que surgem nas
extremidades dos dedos.

Também conhecida como micose das
unhas, a onicomicose é uma doença
infeciosa derivada da presença de fungos
nas unhas do indivíduo. Esta pode ser cau-
sada pela utilização de produtos de beleza,
pelo contacto de agentes externos (por exem-
plo, sujidade no solo), ou pela incorreta
desumidificação do calçado. A higiene é
uma das medidas essenciais para a preven-
ção da onicomicose.

O que se pode fazer?
Se não forem diagnosticadas e tratadas

a tempo, estas doenças podem afetar nega-
tivamente a mobilidade dos idosos, provo-
car instabilidade postural e pôr em causa a
qualidade de vida.

Para além de estar sempre atento à sua
saúde e visitar com regularidade um
podologista, deverá adotar alguns hábitos
de cuidados dos seus pés (sendo idoso ou
não): manter uma boa e diária hidratação;
cortar as unhas de forma reta (não cortando
os cantos); fazer higiene diariamente, ten-
do o cuidado de secar bem nos espaços
interdigitais; usar meias de fibras naturais
(preferencialmente em algodão ou lã); usar
calçado de tamanho apropriado e, se possí-
vel, em pele; evitar calçado de tacão alto;
evitar andar descalço em lugares públicos.

* Podologista responsável pelo Centro de
Podologia de Famalicão

(Defesa da) SAÚDE

Francisco Oliveira Freitas *

Em três palavras
Manuela Aguiar

Laço azul humano
(prevenção de maus tratos)

A NOSSA SAÚDE,
AS NOSSAS
ESCOLHAS

1 – É vasto, no domínio da saúde, o
catálogo de notícias recentes, nos media e
nos multimedia, sobre conflitos entre o setor
público e o privado, (com a ADSE no centro
da tempestade), sobre a greve “cirúrgica”
dos enfermeiros (no público, apesar dos
baixos salários serem, ao que consta, ainda
mais baixos no privado), a austeridade e o
plano inclinado em que colocou o Serviço
Nacional de Saúde (SNS), a escassez de
medicamentos insubstituíveis, o êxodo de
enfermeiros e médicos para o estrangeiro, a
sede de ganhos fáceis de grupos económicos
internacionais das áreas médica e farmacêu-
tica.

A ligação entre estas várias e outras
questões, nem sempre é clara, bem pelo
contrário. De fora, como simples “utentes”,
“pacientes”, beneficiários ou vítimas, che-
gamos a ter a sensação de que vemos apenas
a ponta do “iceberg”...

Do lugar de onde olho os problemas,
como utilizadora do SNS, da ADSE e de um
seguro privado (dos poucos disponíveis mo
mercado para cidadãos com mais de 70 anos
- ao qual, devo salientar, vou dando, nos
últimos anos, quase 100% de lucro...), não
tenho dúvidas em concluir que, quanto mais
possibilidades de escolha houver, melhor
será. Melhor para todos, ao menos nesta
fase do processo..

A nível individual, no meu caso, com-
patibilizo-os, usando, na clínica privada, o
seguro, que cobre uma determinada per-
centagem da fatura, e apresentando o valor
restante à ADSE (que assim poupa sempre
alguma coisa, e,em certos casos, bastante).
Para consultas de “manutenção”, recorro ao
centro de Saúde, mediante uma modesta
taxa moderadora e sou atendida com sim-
patia e pontualidade (mais suíça ou britâni-
ca do que tradicionalmente portuguesa),
Em matéria de enfermagem o Centro de
Saúde de Espinho merece nota máxima
(impensável troca-lo pelos congéneres do
privado!).

2 – Já no que respeita às urgências num
e no outro setor, a minha experiência é curta,
contraditória, tremenda... E diz-me que o
INEM, quando convocado, atua, rapida-
mente e bem, mas está obrigado a transpor-
tar os doentes apenas para o hospital públi-
co da sua residência – uma condicionante
que me parece inexplicável e que pode reve-
lar-se fatal... Diz-me que a Urgência do
Hospital Santos Silva (que nos foi imposta
quando Espinho perdeu a ligação, mais fácil
e rápida, à Feira, depois de ter perdido o seu
próprio hospital de tão boa memória), é
rápida e eficiente no atendimento de casos
prioritários, em termos de exames e trata-
mento imediato, havendo, porém, na fase
seguinte, risco de morte, (sobretudo para os
idosos), que, findo esse período de dinâmi-

ca “receção”, podem ficar abandonados,
num canto, à sua sorte. Diz-me que a urgên-
cia em hospitais privados, não é sempre
muito célere, na fase de atendimento, se a
aglomeração for substancial, perdendo para
o público nesse aspeto. Recupera, porém, a
vantagem na fase seguinte, porque o doente
recebe todos os cuidados que podem fazer a
diferença entre a sua vida e a sua morte.
Quer no ambiente, quer na qualidade de
cuidados prestados, a diferença é a que vai
do terceiro ao primeiro mundo da medici-
na, que coexistem no nosso século XXI. E
não só entre continentes e países, antes,
também, dentro de Portugal, e, muito con-
cretamente, no interior do concelho de Gaia.

3 – Falo de realidade vivida (parcial e
subjetiva, embora), e não de ideologias, para
chegar à conclusão de o SNS tem infinitas
possibilidades do ponto de vista das capaci-
dades humanas, mas meios cada vez mais
escassos para as rentabilizar, em conse-
quência do inconcebível desinvestimento
de sucessivos governos, incluindo, à cabe-
ça, o atual, no setor da saúde. Não me custa
manifestar pública simpatia pelo SNS e a
maior preocupação pelos sérios riscos de
retrocesso que conhecemos, decorrentes de
políticas de austeridade efetivamente
prosseguidas, mesmo que o discurso oficial
proclame, levianamente, o contrário.

As listas de espera para as mais diversas
cirurgias, ou para consultas de especialida-
de, são assustadoras. e constituem  garantia
de procura e prosperidade para a medici-
na/ negócio privado. Enquanto seguro fa-
cultativo, a perder progressivamente segu-
rados, todavia ainda incomparável, graças
a caraterísticas singulares (não ter teto de
pagamentos, nem limite de idade, e ser um
sistema solidário de contribuições, em que,
quem aufere maior remuneração “financia”
ou compensa largamente a participação
quantitativa dos que se situam na base da
pirâmide), a ADSE ajuda poderosamente a
aliviar a pressão sobre o SNS, “máxime” em
matéria de recurso a serviços de urgência e
cirurgias, Por isso, me parece evidente que
a melhor forma de defender o primado do
SNS, não é ameaçar a ADSE (seguro exce-
lente, embora. Note-se, caro, para quem está
nos  escalões superiores de vencimentos ou
pensões), não é diminuir artificialmente o
recurso ao setor privado.  É, sim,agir dentro
do SNS, recuperá-lo, torná-lo acessível e
eficaz para mais e mais cidadãos, alargando
a base dos seus utilizadores, por uma capa-
cidade real de dar resposta ao universo dos
que o preferirem nas suas escolhas. O que só
é conseguido quando deixem de temer que
essa escolha lhes custe a própria vida.

A Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jo-

vens de Espinho vai par-
ticipar numa iniciativa de

âmbito nacional, que
consiste na construção
de um laço azul huma-
no (prevenção de maus
tratos), no próximo dia
30, pelas 14 horas, na
Praça da Feira, junto ao
Centro Multimeios.

“Tarde e Meia”
na Idanha

A “Tarde e Meia” está de regresso à
AMI – Associação dos Moradores da
Idanha, sempre no segundo domingo
do mês. “É já no próximo, dia 14, que
todos são convidados a juntar-se à vol-
ta da mesa para partilhar um chá e
umas linhas. Traga vontade de ensi-
nar, aprender e conversar, e trocare-
mos saberes, sabores e lavores.”

Espetáculos de
dança no FACE

O Dia Mundial da Dança (27 de
abril) será assinalado pela Escola de
Ballet Isabel Lourenço com dois espe-
táculos no Auditório do Museu Muni-
cipal de Espinho, no Fórum de Arte e
Cultura de Espinho (FACE).

Um dos espetáculos terá início às
15h30 do dia 27 de abril e o outro às
18h30.
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Concerto de Páscoa
(dia 17) na Igreja Matriz

Foi calendarizado para o próximo dia 17, às 21h30, na
Igreja Matriz, o Concerto de Páscoa com a Orquestra Clássi-
ca de Espinho, o Coro Feminino da Escola Profissional de
Música de Espinho, Pedro Neves (direção musical), Jonathan
Ayesrt (piano) e Thomas Bloch (ondes Martenot).

Enquadrando-se num período histórico, a Semana Santa
de Espinho integra no seu programa geral atos culturais e
religiosos que a tornam numa das mais marcantes recriações
da Morte e Ressurreição de Cristo. Momentos solenes que a
Semana Santa em Espinho proporciona à comunidade e aos
visitantes.

Bienal
Internacional

de Arte
de Espinho

No Museu Municipal, de
25 de abril a 22 de junho

A quinta edição da Bienal Internacional de Arte de Espi-
nho irá decorrer entre os dias 25 de abril e 22 de junho, no
Museu Municipal.

Trata-se de uma iniciativa organizada pela Câmara Muni-
cipal, com o apoio da empresa Tapeçarias Ferreira de Sá, e que
surge na sequência das quatro últimas edições da “Bienal
Internacional Mulheres d’Artes”.

Visando a igualdade de género, a bienal é agora aberta a
ambos os sexos, pretendendo-se instituir uma plataforma
mais alargada de divulgação e promoção das artes plásticas,
a par do reconhecimento de criadoras e criadores.

Sérgio Lapa preside
a novo mandato da
Federação Concelhia
das Associações
de Pais de Espinho

Os novos corpos sociais da FCAPE – Federação Concelhia
das Associações de Pais de Espinho foram empossados no
primeiro dia de abril, na Junta de Freguesia de Espinho.

A sessão contou com alguns membros das associações de
pais e representantes dos agrupamentos das escolas do conce-
lho.

Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal, apro-
veitou o ensejo para aludir aos projetos para as escolas e
algumas atividades que a autarquia está a implementar.

Eis a composição dos corpos sociais da FCAPE:
Assembleia Geral – presidente Sara Ângelo, vice-presi-

dente Dino Santos Silva e secretário Miguel Barbosa.
Direção – presidente Sérgio Lapa, vice-presidente Freddy

Soares, tesoureira Susana Valente, secretária Sara Santos,
vogais Simone Oliveira, José Gomes e Tiago Rocha e suplentes
Eduardo Gonçalo e José Oliveira.

Conselho Fiscal – presidente João Castelo e vogais Fernando
Madureira e José Couto.

O Fest – Festival Novos
Realizadores Novo Cine-
ma, que esteve na Escola
Básica e Secundária Dr.
Manuel Gomes de Almei-
da, na última sexta-feira de
março, à conversa com os
alunos, para apresentar a
quarta edição do concurso
“Curt.as.Fitas”, cujo obje-
tivo é envolver os alunos
da escola na criação de uma
curta metragem de raiz.

Respondendo a quatro
temas principais – “A longa
batalha entre Espinho e o
mar”, “O estádio municipal
do Espinho”, “A vida de
Amadeo de Souza Cardo-
so” e “Os 15 anos do Fest” –
, esta oficina desafia os mais
jovens habitantes da cidade

A sessão terminou com
um estudo de caso do filme
“A Instalação do Medo”, de
Ricardo Leite, cineasta Espi-
nhense vencedor do prémio
Sophia Estudante em 2017.

Ao envolver os jovens es-
tudantes das escolas de Espi-
nho, o Fest pretende criar
novos hábitos de consumo,
ao mesmo tempo que promo-
ve o interesse das crianças por
novas áreas e possibilidades
de carreira, contribuindo as-
sim para uma formação mais
diversificada e plural.

Todos os participantes
vão receber uma acreditação
do Fest Cinephile (que dá
acesso a todas as sessões de
cinema do festival) e os ven-
cedores serão premiados com
uma acreditação Fest – Talent,
podendo, assim, participar
nas masterclasses e work-
shops do evento. Para além
disto, os alunos vão ter a opor-
tunidade de ver os seus fil-
mes incluídos no programa
oficial da 15.ª edição do Fest,
que terá lugar de 24 de junho
a 1 de julho de 2019.

“Curt.as.Fitas”

Jovens
estudantes
da FDUP
levam a “CRP
em 30 minutos”
à Escola Manuel
Laranjeira

Três alunos da Faculdade
de Direito da Universidade
do Porto (FDUP), Maria João
Resende, Rita Resende e Fran-
cisco Vasconcelos estiveram
na Escola Básica e Secundária
Dr. Manuel Laranjeira para
uma palestra subordinada ao
tema “CRP em 30 minutos”.
Os três jovens que já foram
estudantes naquele estabele-
cimento de ensino espinhense
e que atualmente estudam na
Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto, num pro-
jeto da Associação de Estu-
dantes daquela Faculdade,
numa palestra dirigida aos
alunos do 12.º ano da Escola
Dr. Manuel Laranjeira fize-
ram uma abordagem à Cons-
tituição da República Portu-
guesa com o objetivo de “dar
a conhecer, em meia hora, a
lei fundamental do nosso Es-
tado”.

Os jovens estudantes da
FDUP foram recebidos pela
professora Isabel Aluai, mem-
bro da Direção da escola que
os acompanhou e, no Auditó-
rio Dr.ª Maria Ricardo tive-
ram a oportunidade de dar a
conhecer a história da CRP e
de explicar a importância da
mesma no funcionamento do

Fernando Vasquez, diretor
de programação do Fest,
em “aula” de criação de

curtas metragens

a desenvolverem um filme
desde a base do argumento
até à filmagem e montagem
do mesmo.

Num clima pautado pela
simpatia e vontade de apren-
der, os alunos da Dr. Manuel
Gomes de Almeida recebe-

ram os membros do FEST –
 Associação Cultural, para

conduzir a primeira sessão
de debate sobre os processos
de produção dos filmes, que
teve como mote o desenvol-
vimento e pitch da ideia para
as curtas-metragens.

País. Um momento muito es-
pecial para estes três jovens
que, dois anos depois, regres-
sam à escola que frequenta-
ram como alunos quer no en-
sino Básico, quer no Secun-
dário e que acabaram por ser
recebidos pela Diretora da
escola, Ana Gabriela Moreira,
no final da palestra.

Os estudantes da FDUP
abordaram temas como a
“origem e contexto histórico
da CRP de 1976”, a “CRP de
1976 na História Constitucio-
nal Portuguesa”, “Do 25 de
abril de 1974 ao 25 de abril de
1976”, as “o Revisões e prin-
cipais alterações”, a “Estru-

vens, propiciador de uma
abordagem prática, informal
e, simultaneamente, enrique-
cedora da CRP”. Em aproxi-
madamente trinta minutos,
procura-se “colmatar as lacu-
nas ao nível do conhecimento
dos estudantes do ensino se-
cundário, através de uma bre-
ve exposição feita por estu-
dantes da FDUP”, de modo a
“assegurar a qualidade da
informação transmitida”.

Este projeto pioneiro visa
“envolver a AEFDUP e os
vários estabelecimentos de
ensino visitados”.

Manuel Proença

tura”, os “Princípios” e a “Sis-
tematização” da CRP.

“CRP em 30 Minutos” é
um projeto do Departamento
de Pedagogia da Associação
de Estudantes da Faculdade
de Direito da Universidade
do Porto (AEFDUP) e é base-
ado “na consciência de que a
comunidade estudantil do
Ensino Secundário, a nível
nacional, possui um conheci-
mento ora basilar, ora insa-
tisfatório da Constituição da
República Portuguesa (CRP),
aquela que é a Lei Funda-
mental do nosso País”.

O objetivo é o de “estabe-
lecer um contacto com os jo-

Fotos MANUEL PROENÇA

Foto DIREITOS RESERVADOS

Parceria entre Fest e Escola
Gomes de Almeida
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11 e 12 de abril
15 horas – Planetário do

Multimeios
“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

16 horas – Planetário do
Multimeios

“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.

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

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,
para proteger tudo o que
têm de mais precioso!

11, 12, 13, 14 e 17 de abril
21 horas – Casino
Sonus Faber
Serão relaxante ao som de

acordes no Baccará

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

meios
“Dumbo” (versão original)
Realizador: Tim Burton
Atores: Danny DeVito, Eva

Green, Colin Farrell e Mi-
chael 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 trapezista
Colette Marchant (Eva
Green), mas Holt desco-
bre que, por detrás de todo
o brilho, a Dreamland está
repleta de segredos som-
brios…

11 a 18 de abril
10 às 17 horas de segunda a

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

tornar-se no nosso novo lar.
Tal tornou-se possível gra-
ças a indivíduos como
Johannes Kepler: fascinado
com o mundo, lutando pela
descoberta e abraçando os
desafios que isso pode tra-
zer. É nosso dever continu-
ar seu trabalho … explorar,
sonhar, descobrir!”

De seguida, pelas 22h00, ha-
verá uma observação do céu
noturno. “Durante esta ses-
são teremos a oportunidade
de observar objetos celestes,
como o planeta Júpiter, Mar-
te, Saturno, a Lua, estrelas,
nebulosas e enxames e, ao
mesmo tempo, podemos ir
vendo as constelações do
céu noturno visíveis nesta
altura do ano. Esta é uma
atividade para toda a famí-
lia, na qual iremos tentar
aproximar o público do céu
noturno e da Astronomia!”

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

14, 16, 17, 19 e 20 de abril
14h30 – sessão infantil no Ci-

nema do Multimeios
 “O Filme Lego 2” (versão

portuguesa – 2D)
Realizadores: Trisha Gum e

Mike Mitchell
Categoria: animação
Duração: 1 hora e 46 minutos
Passaram cinco anos desde

que tudo esteve fantástico,
mas os cidadãos enfrentam
agora uma nova e imensa
ameaça: invasores extrater-
restres cuja velocidade de
destruição ultrapassa a da
reconstrução. A batalha para
os derrotar e restaurar a har-
monia do universo Lego le-
vará Emmet, Lucy, Batman
e os seus amigos a mundos
longínquos e inexplorados,
incluindo uma galáxia onde
tudo é um musical. Será um
teste à coragem, à criativi-
dade e aos talentos destes
mestres construtores e mos-
trará de que forma eles são
especiais…

14, 19, 25 e 28 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
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 per-
feita para toda a família,
que promove a conscien-
cialização para a proteção
da natureza em que vive-
mos…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores de 4

anos

14, 19, 25 e 28 de abril
16h30 – Planetário do Multi-

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

anos

16 de abril
15 horas – Biblioteca Munici-

pal
“Tricotar Histórias”
Espaço de encontro de pesso-

as que praticam tricot,
crochet, ou outras técnicas
de trabalho com agulhas,
conciliando com partilha de
saberes, leituras e memóri-
as

Público-alvo: população
adulta/sénior

Inscrições gratuitas

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

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

anos

16 horas – Planetário do
Multimeios

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

Cultura de Espinho)
“Palco das Marionetas” (ex-

posição permanente)

9h30 às 18h30 de terça a quin-
ta-feira, das 9h30 às 18h30 e
das 21 às 22 horas de sexta,
das 14 às 19 e das 21 às 22
horas de sábado e das 14 às
21 horas de domingo –
Multimeios (galeria)

Exposição de pintura “Influ-
xos” de Irene Felizardo

11 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

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

porâneo
Produção: Instituto Nacional

de Artes Circenses

23 horas – Casino
Jouls
Música ao vivo no The Joker

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

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

Multimeios
“Dumbo” (versão original)
Realizador: Tim Burton
Atores: Danny DeVito, Eva

Green,  Colin Farrell e,
Michael Keaton

Categoria: família e fantasia
Duração: 2 horas 10 minutos

13 de abril
11 horas – Biblioteca Munici-

pal
“1, 2, 3… Read & Play with

Me!”
Atividades didáticas em in-

glês, com história, música e
movimento para crianças!

O objetivo é a aprendizagem
da língua inglesa de uma
forma natural, utilizando o
corpo (TPR Total Physical
Response), através da explo-
ração de histórias em inglês,
das artes, da música, da dan-

ça e dos jogos didáticos!
Atividade dinamizada pela

voluntária Ana Paula Mar-
ques

Público-alvo: crianças dos 3
aos 5 anos (com num ou dois
acompanhantes)

Inscrição prévia e gratuita
Periodicidade: um sábado por

mês

15 horas – Biblioteca Muniipal
“Pensar a Escrita com… João

Reis”

21 horas  – Museu Municipal
“Adormecer no Museu”
Atividade que pretende dar a

conhecer a história da anti-
ga Fábrica Brandão Gomes
numa perspetiva lúdica e
pedagógica

Organização: Serviço Educa-
tivo Municipal

21h30 – Auditório do Casino
Concerto da Páscoa do Orfeão

de Espinho
13, 20 e 27 de abril
15h30 – Planetário do Multi-

meios
“Lendas do Céu Noturno:

Perseu e Andrómeda”
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 ex-
traterrestre…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

21h15 – Planetário do Multi-
meios

Sessão dupla: Planetário com
cinema imersivo “Explore”
“Marte, durante séculos,
tem sido um objeto de fasci-
nação humana.

Outrora misterioso, poderá
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DESTAQUE / DESPORTO Resultados
Marítimo B-Paredes ................................................................. 1-1
Amarante FC-FC Pedras Rubras ............................................ 7-1
Águeda-Cesarense .................................................................... 1-0
AD Sanjoanense-Leça ............................................................... 1-1
Lusitano FCV-Penalva Castelo ............................................... 2-0
U. Madeira-Gafanha ................................................................. 0-2
Sp. Mêda-Cinfães ...................................................................... 2-3
Sp. Espinho-SC Coimbrões ................................................... 1-0
Gondomar-Lusitânia Lourosa ................................................ 1-2

Classificação
J V E D F-C P

Lusitânia Lourosa 29 15 12 2 45-23 57
Gondomar 29 16 8 5 40-17 56
Sp. Espinho 29 15 9 5 38-18 54
AD Sanjoanense 29 14 9 6 38-27 51
Lusitano FCV 29 14 8 7 47-20 50
Águeda 29 13 10 6 37-24 49
Amarante FC 29 13 8 8 40-23 47
Paredes 29 12 6 11 40-29 42
Marítimo B 29 10 11 8 44-34 41
SC Coimbrões 29 10 10 9 32-30 40
U. Madeira 29 10 7 12 21-29 37
Leça 29 10 6 13 29-37 36
FC Pedras Rubras 29 8 12 9 32-37 36
Cinfães 29 9 7 13 27-33 34
Gafanha 29 9 4 16 40-55 31
Penalva Castelo 29 7 6 16 25-57 27
Cesarense 29 3 11 15 32-45 20
Sp. Mêda 29 0 2 27 17-86 2

Jornada 30.ª - 14/04 – Paredes-Cinfães; U. Madeira-Gondomar;
SC Coimbrões-Águeda; Lusitânia Lourosa-Amarante FC; Leça-Ma-
rítimo B; Penalva Castelo-Sp. Espinho; Cesarense-Lusitano FCV;
FC Pedras Rubras-AD Sanjoanense; Gafanha-Sp. Mêda.

CAMPEONATO DE PORTUGAL — SÉRIE B

Estádio do Bolhão, Fiães

T
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.

V

Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda)
Árbitros Assistentes: Marco Silva e Bruno Alexandre

V A

Sp. Espinho
1

Coimbrões
0

Ao intervalo: 0-0
Golos: 1-0, por Edgar Abreu (50’)

Victor Braga
Vitinha

Gil Dias
João Pinto

Gonçalo
Edgar Abreu

Int. André Luiz
90’+1 Wilson
71’ Gustavo Moura

Jaime Poulson
Paulinho

RUI QUINTA
Ivo

Zé Nando
71’ Luka

João Ricardo
90’+1 Carlitos
Int. Leo Cordeiro

Ivan Santos

Igor
Pedrosa 84’
Pedro Marques 44’
Mário 64’
Gil
Hélio
Cleber 78’
Filipe
Pedro Tavares
Silva
Xico 77’
JOSÉ BIZARRO
João
Bruno
Ansumane 64’
Esteves
Mota 84’
Mateus 77’
Tomaz

c

c

Bem-vindo Regresso!

Com a vitória alcançada no domingo ante
o Coimbrões, a equipa de futebol sénior do
Sporting Clube de Espinho está na corrida
para o play-off para a subida à Liga Profissi-
onal. Os tigres bateram os gaienses por 1-0,
num jogo de enorme dificuldade, sobretudo
pela maior experiência dos jogadores adver-
sários e pelos obstáculos que criaram no de-
correr dos 90 minutos. A Série B do Campeo-
nato de Portugal está, agora, ao rubro, depois
da vitória do Lusitânia de Lourosa em
Gondomar. A equipa de Santa Maria da Feira
tomou a liderança aos gondomarenses. Os
tigres estão a dois pontos do segundo lugar e
a três do líder e terão de defrontar no próximo
domingo, às 16 horas, o Penalva do Castelo,
16.º classificado, quando faltam, apenas, cin-
co jornadas para o final da prova, estando em
discussão 15 pontos.

O jogo de domingo não foi nada fácil
para a equipa comandada por Rui Quinta,
sobretudo pela estratégia implementada
pelo Coimbrões, pelo estado do terreno de
jogo e pelo tempo que se fez sentir, com
bastante chuva.

Sob grande presença de adeptos do
Sporting Clube de Espinho e de um grande
contingente da Guarda Nacional Republi-
cana (GNR) em resultado das expetativas
da presença massiva de adeptos do
Coimbrões, o que não se veio a registar
(apenas uma dezena), os tigres tentaram,
ao longo dos 90 minutos, arrumar a ques-
tão. Algo bastante difícil perante a verda-
deira ‘muralha’ criada pelo adversário. José
Bizarro, antigo guarda-redes do Benfica
‘plantou’ cinco defesas e dois trincos, de
forma a travar, desde logo, qualquer inici-

ativa dos espinhenses, sobretudo por parte
dos seus alas, Paulinho e Wilson. Uma es-
tratégia bem conseguida durante os pri-
meiros 45 minutos e que poderia ter levado
a uma vantagem dos visitantes aos 26 mi-
nutos, quando o avançado Silva, quase sem-
pre sozinho, disparou no sentido da baliza
à guarda de Victor Braga. Um grande re-
mate mas, também, uma soberba defesa do
guardião brasileiro ao serviço dos tigres.

O jogo durante o primeiro tempo, tiran-
do dois livres diretos, um para cada lado,
foi equilibrado, e sem grandes oportunida-
des para inaugurar o marcador. Contudo,
já em tempo de compensação, com dois dos
três minutos concedidos pelo árbitro, Wil-
son desperdiçou a melhor ocasião, até aí,
para inaugurar o marcador.

No segundo tempo a equipa do Coim-

brões entrou em campo com a mesma estra-
tégia mas a procurar mais a bola no meio
campo. No entanto, deu com um Sporting
Clube de Espinho mais desinibido e atrevi-
do. E, por isso, cinco minutos volvidos, os
espinhenses chegaram ao golo, por inter-
médio de Edgar Abreu que disparou de
fora da grande área e surpreendeu o guar-
da-redes Igor (jogador que se formou nas
escolas dos tigres). Um verdadeiro ‘tiro’
para o ‘buraco da agulha’.

A partir deste tento, a equipa do
Coimbrões abriu-se mais defensivamente e
os espinhenses tiveram o ‘engenho’ e a
‘arte’ para controlar a partida até ao apito
final. Vitória justíssima dos tigres que pre-
miou o empenho e o melhor futebol que
levaram ao jogo.

Manuel Proença

‘Tiro’ de Edgar
dá vitória aos tigres

Corrida ao ‘play-off’ separada por três pontos

Próxima jornada
Cantinho Ramboia-Desp. Ponte Anta

(Cassufas/sábado/17h15)
Águias Paramos-Magos Anta

(Paramos/sábado/15h)
Quinta Paramos-Leões Bairristas

(Paramos/domingo/10h)
GD Idanha-Rio Largo *

Corga Silvalde-Assoc. Esmojães
(Seara/sábado/15h)

Novasemente-GD Ronda
(Cassufas/sábado/15h)

Folga a AD Guetim
* Realizado a 16 de março (0-0)

Melhores marcadores
Hélder Resende (GD Ronda) .................... 21
Miguel Oliveira (Leões Bairristas) ........... 12
Marcos Neto (Magos Anta) ....................... 11

2.ª DIVISÃO

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

Classificação
J V E D F-C P

Desportivo Regresso1815 0 3 60-21 45
GD Outeiros 18 12 2 4 39-14 38
Estrelas Divisão 18 10 2 6 32-31 32
Águias Anta 18 9 4 5 49-30 31
Estrelas Ponte Anta18 9 3 6 49-31 30
Morgados Paramos18 9 3 6 32-28 30
Estrelas Vermelhas18 5 6 7 28-39 21
Bairro Ponte Anta 18 6 2 10 27-49 20
Juventude Estrada18 3 8 7 22-29 17
Cruzeiro Silvalde 18 4 5 9 33-51 17
Império Anta 18 4 1 13 21-42 13
Lomba Paramos 18 2 4 12 27-54 10

Próxima jornada (27 e 28 de abril)
Juventude Estrada-Desportivo Regresso

Lomba Paramos-Morgados Paramos
Cruzeiro Silvalde-Império Anta

Estrelas Divisão-Bairro Ponte Anta
Estrelas Vermelhas-Estrelas Ponte Anta

Águias Anta-GD Outeiros
Melhores marcadores

Fábio Valente (Desp. Regresso) .......... 20
Bruno Ferreira (Est. Ponte Anta) ........ 17
Francisco Moreira (Gd Outeiros) ........ 13
Vítor Reis (Morgados Paramos) ......... 13
Rui Lima (Desp. Regresso) .................. 13
Bruno Oliveira (Est. Ponte Anta) ........ 13

A quatro jornadas do
final, a equipa do Grupo
Desportivo Regresso as-
segurou a subida à 1.ª Di-
visão da Liga de Futebol
Popular de Espinho.

Os silvaldenses vence-
ram os Estrelas Verme-
lhas por 3-1 e somaram
45 pontos, mais sete pon-
tos que o Grupo Des-
portivo dos Outeiros que
ocupa a segunda posição.

Na Divisão principal,
a equipa do Grupo Des-
portivo Ronda continua
a somar vitórias.

Desta vez bateu o Gru-
po Desportivo da Idanha
por 5-1 e leva já 12 pontos
de vantagem para o se-
gundo classificado a seis
jornadas do final da pro-
va quando estão em dis-
puta, portanto, 18 pontos.

No entanto, os gueti-
nenses ainda irão folgar
na 24.ª jornada, podendo

ter o título assegurado nas
duas próximas jornadas.

LIGA DE FUTEBOL POPULAR
DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO
Resultados

GD Ronda-GD Idanha ......................... 5-1
Rio Largo-Cantinho Ramboia ............ 5-4
Novasemente-Corga Silvalde ............ 0-4
Desp. Ponte Anta-AD Guetim ........... 0-2
Águias Paramos-Quinta Paramos ..... 2-0
Leões Bairristas-Assoc. Esmojães ....... 3-2
Folgou o Magos Anta

Classificação
J V E D F-C P

GD Ronda 19 16 2 1 60-10 50
Leões Bairristas 18 12 2 4 46-21 38
Quinta Paramos 18 12 2 4 34-19 38
Corga Silvalde 18 11 3 4 40-24 36
Rio Largo 20 8 4 8 30-35 28
Cantinho Ramboia19 7 4 8 49-41 25
Águias Paramos 18 7 3 8 27-28 24
Novasemente 18 7 3 8 27-39 24
AD Guetim 19 6 3 10 22-35 21
Assoc. Esmojães 18 5 5 8 27-39 20
Magos Anta 18 5 4 9 28-31 19
Desp. Ponte Anta 19 5 1 13 22-40 16
GD Idanha 20 0 4 16 23-73 4

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto FRANCISCO AZEVEDO

DESTAQUE / DESPORTO
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Duas décadas da casa
dos dragões (altruístas)
António Coutinho, presidente reeleito da

Casa do Futebol Clube do Porto de Espinho

dificuldades e para isso temos tido o apoio
imprescindível de alguns associados nos
momentos de maior dificuldade. São amigos
da casa com quem nós podemos contar de
uma forma incondicional, mas isso também
nos motiva para continuar. E temos de ficar
gratos às pessoas que fundaram a Casa do
Futebol Clube do Porto de Espinho e quem a
dirigiu nos anos seguintes.”

– Haverá sempre uma razão para uma
iniciativa, mas as de carácter altruísta serão
ainda mais justificadas e oportunas…

“Por um, lado, a solidariedade e, por ou-
tro, o facto de podermos ser úteis. E por isso
realizamos os almoços solidários e em datas e
épocas diferentes dos almoços e jantares que
se fazem sempre no Natal e no final do ano. O
que nos move é a solidariedade, o nosso
contributo social.”

– Mas trata-se de um núcleo de adeptos e
simpatizantes de um clube desportivo….
Esse papel não competirá a instituições do
quadrante da ação social? À Segurança So-
cial, ao Estado…

E não a um núcleo de encontro de amigos
para, entre outros passatempos, ver futebol
na televisão…

“A pergunta é pertinente mas a Casa do
Futebol Clube do Porto é mais que isso…
Nestes últimos anos procuramos estar liga-
dos à sociedade espinhense e não quisemos
ser só uma casa que está fechada dentro das
quatro paredes, onde as pessoas vêm divertir-
se e confraternizar, jogar bilhar ou ver futebol
na televisão e apoiar o seu clube. Nós quere-
mos passar para além das quatro paredes e
fazer algo pela sociedade, porque entende-
mos que o futebol é importante no meio da
sociedade, mas também há outras coisas que
são muito mais importantes e a solidariedade,
é extremamente importante. Basta só saber o
que quer dizer a palavra solidariedade…”

– A Casado Futebol Clube do Porto tem
dado contributos para que a sociedade
espinhense veja os outros com outros olhos?

“Muitas vezes a sociedade vê as coisas
com olhos diferentes. Olha para um sem-
abrigo e normalmente esta a recriminá-lo e
não pensa porque é que ele está ali… Muitas
vezes desvia-se o olhar sem preocupação em
se saber porque é que ele hoje é um sem-
abrigo. Nós sabemos que muita gente em
tempos já viveu bem e hoje vive muito mal. As
coisas boas e também as más acontecem mui-
tas vezes.

Eu penso que a Casa do Futebol Clube do
Porto de Espinho pode e deve dar o seu
contributo para que as pessoas possam olhar
para um sem-abrigo com outros olhos, com
olhos diferentes e essencialmente, com olhos
de solidariedade.”

Lúcio Alberto

“A Casa do Futebol Clube do Porto de
Espinho não tem dívidas”, dá nota com ênfa-
se o presidente António Coutinho. “Liquidá-
mos todas as dívidas que a Casa do Futebol
Clube do Porto de Espinho tinha. Não se deve
rigorosamente nada a ninguém.”

“Entretanto, para as pessoas virem à casa
também é importante que o clube esteja bem
em termos desportivos, seja no futebol ou nas
outras modalidades”, constata António
Coutinho, que foi reeleito no domingo presi-
dente da Casa do Futebol Clube do Porto de
Espinho. “Mas independentemente disso, eu
gostava de fazer um apelo aos portistas de
Espinho e dos arredores para que nos visitem
no dia 12 de abril porque temos surpresas,
como se fosse uma reinauguração.”

– Presidir à Casa do Futebol Clube do
Porto de Espinho no registo de duas décadas
acarreta sentimento e simbolismo espe-
ciais?

“O meu sentimento é sempre de um
portismo exacerbado. Primeiro porque gosto
imenso do clube. Depois porque gosto do
associativismo. Por um lado, há um sentimen-
to de gratidão para as pessoas que fundaram
a casa e, por outro, a noção de competência da
nossa parte em superar uma série de enormes
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A Casa do Futebol Clube do Porto
de Espinho irá assinalar vinte anos
no dia 12 de abril. O programa
aniversariante foi encetado em
março com uma noite musical do
grupo Analgésicos e uma gala
solidária de apoio aos sem-abrigo
que ocorreu no auditório
da Junta de Espinho. Para a
festa desta sexta-feira estão
convidados os fundadores, os
sócios com vinte anos de
inscrição e todo o universo que
tem corporizado e dinamizado
a Casa do Futebol Clube
do Porto de Espinho para
uma taça de champanhe e uma
fatia de bolo de aniversário.

“Queremos impor dinâmica e criatividade na Casa do Futebol Clube
do Porto de Espinho, de forma a que não seja um espaço apenas para se jogar

bilhar, cartas, dominó e ver futebol na televisão”

“As casas dos clubes são aquilo a que eu chamo baluartes e onde as pessoas
com menos possibilidades económicas podem acompanhar os seus clubes nas

alegrias e nas tristezas e poderem conviver e divertirem-se”

“As caminhadas a favor da Pediatria do IPO do Porto e os eventos solidários e as
refeições para os sem-abigo e os mais carenciados do concelho de Espinho são uma

causa nobre que não tem cor clubística: é de todos e para todos os que precisam.
Toda a gente pode participar e até as casas dos outros clubes podem colaborar”

A Casa do Futebol Clube do Porto de Espinho tem de ir ao encontro
das instituições que necessitam de colaboração e ajuda”

Foto LÚCIO ALBERTO

Arrenda-se
T3

Rua 20 - Espinho
Boas áreas
(frente ao

Parque João
de Deus)
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Tlm. 914 915 733

FLORES NATURAIS
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ARRANJOS E RAMOS
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PLANTAS
ENFEITES P/ FESTAS

Rua 31, n.º 887 - 4500-306 Espinho  •      227 310 707
919 930 077  •     hortodaju@gmail.com  •     hortodaju
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“Eu estava longe de imaginar que houvesse tanta gente necessitada
em Espinho! Mas um dia apercebi-me que há muita gente a

precisar de apoio e há muita pobreza envergonhada…”

“Gostaria de ver Iker Casillas na Casa do Futebol Clube do Porto de Espinho.
É um ícone do desporto atual. E também gostaria de ver o presidente

do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, de novo na Casa do Futebol
Clube do Porto de Espinho. E também o treinador Sérgio Conceição

e Vítor Baía, outro ícone do desporto mundial!”

“Pedroto foi o treinador que mais me marcou. Eu frequento o Estádio
do Dragão mas já ia ao Estádio das Antas desde os meus 4 anos com os meus pais.

Como jogador, naquela altura, António Oliveira. Era fabuloso!”

– E o apoio anual à Pediatria do Instituto
Português de Oncologia (IPO) do Porto, com
realização de caminhadas e outros eventos
sociais é disso exemplo…

“Sim, é outro exemplo flagrante., nós já
fizemos 4 caminhadas a favor do projeto exis-
tente, que é um projeto que estaá a ser acom-
panhado pela Liga Portuguesa Contra o Can-
cro da Pediatria do IPO de crianças do Porto.
Todos os anos fazemos uma caminhada que já
é o ex-libris da Casa do Futebol Clube do
Porto. E até já trouxemos as crianças do IPO a
Espinho, contando com a colaboração da Câ-
mara. Levamo-las ao hipismo, a almoçar em
Espinho, e à piscina. Passaram um dia fabulo-
so aqui na cidade de Espinho. As crianças
divertiram-se e saíram de Espinho com o
sorriso de ponta a ponta, com a alegria no
rosto de orelha a orelha. Proporcionamos um
dia diferente daqueles que habitualmente as
crianças doentes passam no IPO do Porto.
Crianças que sofrem de problemas gravís-
simos, bem como as suas famílias que tam-
bém vieram apoiá-las. Entretanto, é justo refe-
rir o apoio que a Câmara Municipal de Espi-
nho nos tem dado através do Gabinete de
Apoio às Coletividades.”

– É caso para sublinhar que os “dragões”
de Espinho são altruístas?

“Já fizemos espetáculos para a Cercies-
pinho e para os bombeiros e também recolha
de alimentos para Paróquia de Espinho e
recolhas de roupa para as paróquias de Anta,
Guetim, Silvalde e Paramos. Todos os anos
procuramos sempre fazer algo que nos ali-
mente a alma e não o ego, porque nós não
queremos muita visibilidade pessoal.”

– Mas é visível a faceta social da Casa do
Futebol Clube do Porto de Espinho…

“Queremos visibilidade para a Casa do
Futebol Clube do Porto de Espinho e gostáva-
mos que os nossos associados e os portistas de
Espinho pudessem olhar para a casa e dizer:
vale a pena apoiá-los, vale a pena visitá-los,
vale a pena ir até la!”

– Só os adeptos do FC Porto é que fre-
quentam a sede ou também está aberta à
cidade, a toda a comunidade espinhense?

“Como toda a gente sabe, a casa está aber-
ta a toda a gente. Nós recebemos muitíssimo
bem toda a gente. Aliás, a casa é frequentada
por muita gente que não tem nada com o
Futebol Clube do Porto. São adeptos de clubes
rivais mas gostam da forma como são trata-
dos na nossa casa, como nós os recebemos e
estamos muito gratos por isso. Mas gostáva-
mos que essencialmente as pessoas e a socie-
dade espinhense olhassem para nós de uma
forma diferente. Isto é, nós não estamos aqui
só porque somos do Futebol Clube do Porto,
mas estamos aqui porque gostamos de estar
inseridos na sociedade espinhense.”

– Esta é também a forma de dizer que a
casa tem confortabilidade e tem futuro?

“Sim, é uma forma de dizer que a Casa do
Futebol Clube do Porto de Espinho tem vita-
lidade, realizando eventos de forma que os
sócios possam efetivamente divertir-se, jun-
tar-se e conversar. E assim realizamos noites
de fado, de poesia e música. Nós procuramos
fazer com que as pessoas que vêm até nós se
sintam bem, e passem tardes e noites muito
agradáveis.”
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A Associa-
ção Académica
de Espinho con-
quistou 23 medalhas
(sete de primeiro lugar)
no Campeonato Dis-
trital de Ginástica Rítmi-
ca da 1ª Divisão que de-
correu em Santo Tirso.

A ginasta academista
Beatriz Salvador sagrou-se
campeã distrital absoluta no
escalão Júnior Elite. Bárbara
Santos conquistou o título de
campeã distrital de corda em
Juniores Elite, Mariana Fon-
seca, campeã distrital de ma-
ças em Juniores e Maria
Osório o de campeã distrital
de bola em Iniciados.

A Associação Académica
de Espinho fez-se represen-
tar com sete ginastas – Maria
Osório (Iniciada), Francisca
Faustino (Juvenil), Mariana
Fonseca, Iolanda Fernandes

e Sofia Amorim (Juniores) e
Bárbara Santos e Beatriz Sal-
vador (Juniores Elite) – e to-
das as ginastas academis-

tas foram apuradas
para o Campeona-
to Nacional que irá
realizar-se em Lis-
boa de 3 a 5 de
maio próximo.
Eis os resulta-
dos das ginas-

tas academistas:
Iniciadas – Maria Osório

(campeã distrital em bola,
vice-campeã distrital absolu-

Académica conquista 23 medalhas
e Beatriz Salvador campeã distrital absoluta

Foto DR

ta, vice-campeã distrital mo-
vimentos livres, vice-campeã
distrital corda).

Juvenis – Francisca Faus-
tino (3.º lugar arco, 3.º lugar
bola, 3.º lugar fita e 3.º lugar
classificação absoluta).

Juniores – Mariana Fon-
seca (vice-campeã distrital
absoluta, 3.º lugar corda, cam-
peã distrital em maças e vice-
campeã distrital fita); Sofia
Amorim (3.º lugar em bola).

Juniores Elite – Beatriz
Salvador (campeã distrital
absoluta, vice-campeã dis-
trital corda, campeã distrital
em bola, campeã distrital em
maças e campeã distrital em
fita); Bárbara Santos (vice-
campeã distrital absoluta,
campeã distrital em corda,
vice-campeã distrital bola,
vice-campeã distrital maças e
vice-campeã distrital fita).
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Os atletas franceses
Edouard Delpero e Alice
Lemoigne venceram o Long-
board Pro Espinho, o primei-
ro evento da sexta edição do
Espinho Surf Destination
2019.

Debaixo de um céu
ameaçador de cinzento e de
uma chuva fria, os melho-
res longboarders da Euro-
pa aproveitaram as boas on-
das que se formaram na
Praia da Baía, precisamente
devido a esse vento frio, que
soprou numa direção mais
propícia à sua formação,
para concluir a primeira eta-
pa mundial da modalidade
a contar para o título euro-
peu.

Em boas ondas de 1,5
metros a 2 metros, os cabe-
ças-de-série número um
acabaram por confirmar o
seu favoritismo, vencendo
o Longboard Pro Espinho
com as melhores prestações

de toda a prova.
Numa repetição da final

do ano passado, Edouard
Delpero voltou a superiori-
zar-se ao inglês Ben Skinner,
um crónico finalista e ven-
cedor de provas em Portu-
gal e múltiplas vezes cam-
peão europeu. Neste caso, o
melhor ficou mesmo guar-
dado para o fim, com a últi-
ma bateria da prova a ser a
mais pontuada e equilibra-
da entre os dois melhores
atletas de todo o evento.

Mas foi novamente o fran-
cês, vice-campeão mundial
em 2017 e autor de nove das
dez melhores ondas da pro-
va, a sair vitorioso, confirman-
do a vontade que tinha de-
monstrado antes do evento.

“Estou muito satisfeito
por ter conseguido cumprir o
objetivo a que me propus, que
era vencer aqui pelo segundo
ano consecutivo! Foi nova-
mente muito duro, fisicamen-

te, mas a final com o Ben foi
bastante divertida. Com mais
duas etapas na Europa, este
vai ser um ano muito bom.
Queria muito ter feito uns tu-
bos, mas não consegui... acho
que vou ter de regressar a
Espinho para o ano,” afirmou
sorridente o vencedor.

Nas meias-finais, em ter-
ceiro lugar ex-aequo, ficaram
o também francês Benoit
Carpentier e o italiano Fede-
rico Nesti, enquanto os me-
lhores portugueses, os cam-
peões nacionais João Dantas,
Diogo Gonçalves e João Ga-
ma, terminaram os três em
quinto lugar, a par de outro
atleta francês, Clement Ro-
seyro. O wildcard local,
Eduardo Ribeiro, foi nono
classificado.

Nas senhoras, a atual
quinta classificada no ranking
mundial, Alice Lemoigne,
venceu uma final cem por cen-
to gaulesa, batendo a sua com-

patriota Zoe Grospiron numa
final muito equilibrada. Alice
confirmou o seu favoritismo
e acrescentou mais uma vitó-
ria inédita ao seu currículo,
apesar da boa réplica de
Grospiron, que aqui fez uma
final no circuito mundial pela
primeira vez.

“As condições estavam
pesadas, por isso estou mui-
to feliz por ter vencido aqui,
com bons scores,” afirmou
a jovem francesa da Ilha
Reunião. “A final não foi,
claramente, a minha melhor
bateria, pois já estava bas-
tante cansada. Estou muito
satisfeita por ter feito a final
com a Zoe, que é uma jovem
bastante promissora. Espe-
ro voltar a fazer finais com
ela e agora vou treinar para
as próximas etapas, para me
qualificar para Taiwan,”
concluiu.

Nas meias-finais, em
terceiro lugar ex-aequo fi-

caram a inglesa Emily
Currie e a portuguesa Ra-
quel Bento, deixando em
quinto lugar a campeã na-
cional Kathleen Barrigão,
a par da britânica Beth
Leighf ie ld ,  da  i ta l iana
Francesca Rubegni e da ho-
landesa Nienke Duinmeijer.

“Foi o meu melhor resul-
tado de sempre,” comentou
Raquel, de apenas 18 anos.
“Estou muito satisfeita com a
minha prestação, até porque
só perdi para a campeã da
etapa. Aprendi muito e agora
quero tentar a minha sorte
nas restantes etapas do cir-
cuito. Vou a Inglaterra, à
Galiza e a Nova Iorque, dar
o meu melhor e tentar qua-
lificar-me para o mundial
de Taiwan, no final do ano,”
concluiu a jovem estudante
de desporto, que é igual-
mente filha de Luís “Lufi”
Bento, ex-campeão nacional
e um dos shapers de long-

board mais conceituados do
mundo.

Terminado o Longboard
Pro Espinho, o Espinho Surf
Destination segue com a últi-
ma etapa do Circuito de Surf
do Norte, que se estendeu
para terça-feira, seguido do
Surf Pro Espinho, primeira
etapa na Europa do circuito
mundial de surf Pro Junior
(sub-18).

Além das competições de
surf, o Espinho Surf Desti-
nation 2019 conta ainda com
diversas atividades para pú-
blicos diferenciados, quer na
já essencial Sponsors Village,
como também numa nova
área de diversão, que inclui
uma PumpTrack, de acesso
gratuito a todos os visitantes.
Existirá ainda uma mostra de
cinema de surf, workshops
de fotografia, exposições, bap-
tismos de surf, aulas de surf
adaptado e aulas de fitness,
entre outros.

Edouard
Delpero
e Alice

Lemoigne
vencem

Longboard
Pro Espinho
Portuguesa Raquel Bento termina num honroso terceiro lugar

Fotos DIREITOS RESERVADOS
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Académica vence nos Açores
A equipa de voleibol

sénior masculina da Associa-
ção Académica de Espinho
ganhou, este fim-de-semana,
uma esperança no sentido da
manutenção no principal es-
calão nacional, ao bater o Clu-
be K, nos Açores, por 1-3 (23-
25, 22-25, 25-23 e 19-25). Os
academistas tentam, assim,
escapar ao lugar de des-
promoção, na Fase dos Últi-
mos, estando a apenas um
ponto dos açorianos.

Resultados
Castêlo Maia-SC Caldas ............ 3-0
(25-20, 25-18 e 25-14)
Clube K-AA Espinho ................. 1-3
(23-25, 22-25, 25-23 e 19-25)
VC Viana-Leixões ....................... 0-3
(18-25, 20-25 e 15-25)

Classificação
J V D F-C P

Leixões 5 5 0 15-3 14
SC Caldas 6 3 3 13-11 10
VC Viana 5 3 2 11-9 9
Castêlo Maia 5 3 2 10-8 8
Clube K 6 1 5 9-17 4
AA Espinho 5 1 4 3-13 3

Próximas jornadas
6.ª Jornada

SC Caldas-AA Espinho
(C. Rainha/sábado/16h)

Leixões-Clube K
Castêlo Maia-VC Viana

7.ª Jornada
Leixões-SC Caldas

AA Espinho-Castêlo Maia
(Espinho/domingo/16h)

VC Viana-Clube K

Juvenis academistas
apurados para a Final 8

A equipa de voleibol de
juniores masculinos da Asso-
ciação Académica de Espinho
acabou por vencer o Clube de
Voleibol do Peso da Régua
por falta de comparência, o
que significa que foi averbada
uma vitória aos espinhenses
por 3-0 (25-0, 25-0 e 25-0).
Recorde-se que no jogo da
primeira volta, na Régua, a
equipa da Académica de Es-
pinho venceu o seu adversá-
rio por 0-3.

Entretanto, a equipa de
juvenis masculinos foi jogar a
meio da semana a Esmoriz,
com o Esmoriz Ginásio Clu-
be. Os mochos venceram por
0-3. No sábado deslocaram-
se a Viana do Castelo joga-
ram com o Voleibol Clube de
Viana tendo vencido por 0-3 e
no domingo bateram o Clube

Desportivo da Póvoa, sem
grande dificuldade, por 3-0.
Assim ao faltar só uma jorna-
da para terminar esta segun-
da fase do Campeonato Naci-
onal, a equipa os juvenis
academista está já apurada
para a final 8, como cabeça de
série.

Os cadetes da Associação
Académica de Espinho rece-
beram, no sábado, o Ala
Nun’Alvares de Gondomar.
Os mochos venceram o jogo
por 3-1.

Numa deslocação a Gon-
domar, no domingo, a equipa
de iniciados perdeu com o
Ala Nun’Alvares de Gon-
domar por 3-1.

Por fim, a equipa de in-
fantis recebeu o Ginásio Clu-
be de Santo Tirso e, sem difi-
culdade, venceu por 3-0.

Tigres obrigados
a vencer Fonte Bastardo

Jogo amanhã, às 21 horas, na Arena Tigre
A equipa de voleibol de

seniores masculinos do
Sporting Clube de Espinho
terá, no próximo fim-de-se-
mana, um jogo decisivo para
a luta pela Taça da Federa-
ção Portuguesa de Voleibol,
defrontando a equipa açori-
ana do Fonte Bastardo, na
Arena Tigre da Nave Des-
portiva de Espinho, amanhã,
sexta-feira, às 21 horas. Os
tigres, se quiserem continu-
ar em prova, terão de vencer
este jogo, uma vez que fo-
ram derrotados pelos açori-
anos no passado sábado, por
3-1 (20-25, 25-17, 25-20 e 25-
21). E mesmo ganhando,

haverá um terceiro jogo, no
sábado, às 18 horas, na Arena
Tigre.

O Sporting Clube de Espi-
nho perdeu o primeiro jogo
do play-off de apuramento
para a final da Taça da Fede-
ração no Pavilhão do Com-
plexo Desportivo Vitorino
Nemésio, na Praia Vitória,
Ilha Terceira (Açores), com a
Associação de Jovens de Fon-
te do Bastardo.

Os tigres até começaram
melhor, mas permitiram a
reviravolta e estão agora
obrigados a vencer os pró-
ximos dois jogos na Arena
Tigre, desta eliminatória à

melhor de três.

Fonte Bastardo, 3
Sporting Espinho, 1
Jogo no Pavilhão do Com-

plexo Desportivo Vitorino
Nemésio, na Praia Vitória,
Ilha Terceira (Açores).

Árbitros: Carlos Correia e
Jaime Eloy.

Parciais: 20-25 (24m), 25-
17 (20m), 25-20 (29m) e 25-21
(29m).

Associação de Jovens de
Fonte do Bastardo – Helder
Spencer (11 pontos), Kevin
Rakestraw (6), Vitalii Sukhi-
nin (21), Rui Moreira (10),
Renan Purificação (2) e Angel

Melean (3) – seis inicial; Gui-
lherme Kachel (líbero); Fran-
cisco Pombeiro (1), Caíque
Silva (14), Alexandre Mon-
teiro (nj), Gerson Pereira (nj)
e Diogo Morais (nj).

Treinador: João Coelho.
Sporting Clube de Espi-

nho – José Rojas (9 pontos),
Guilherme Meneses (7), Ever-
ton Almeida (10), Lourenço
Martins (2), Rodrigo Pernam-
buco (25) e Armando Velas-
quez (1) – seis inicial; Januário
Alvar e Simão Teixeira (lí-
beros); Afonso Guerreiro,
Phelps, Gonçalo Sousa (nj) e
Marco Ferreira (nj).

Treinador: Filipe Vitó.

Seniores femininos tigres
continuam a sonhar

A equipa de voleibol de
seniores femininos do Spor-
ting Clube de Espinho per-
deu com o Sporting Clube de
Portugal por 1-3 (18-25, 26-
24, 14-25 e 18-25) e venceu a

equipa açoriana da Associa-
ção Desportiva Recreativa
Escolar Praiense por 3-1 (25-
23, 25-21, 22-25 e 25-18), em
jogos, respetivamente da 6.ª e
7.ª jornada da Fase dos Pri-

meiros do Campeonato Naci-
onal da 2.ª Divisão.

Pese embora o facto de a
equipa já ter alcançado o prin-
cipal objetivo da temporada,
a presença na Fase dos Pri-
meiros, o conjunto liderado
por Sérgio Soares e Eduardo
Faustino ainda faz contas para
uma possível subida de divi-
são.

No próximo fim-de-sema-
na as espinhenses, que ocu-
pam o terceiro posto da tabe-
la, viajam até casa do segun-
do classificado, o Clube
Desportivo das Aves na ten-
tativa de conseguirem mais
três pontos. O jogo será no
domingo, às 17 horas, no Pa-
vilhão do Clube Desportivo
das Aves.

Infantis femininas
invencíveis

A equipa de infantis fe-
mininos de voleibol do
Sporting Clube de Espinho,
liderada por Mafalda Silva e
Mariana Pinto continua sem
derrotas depois de vencer
pela margem máxima a equi-
pa do Atlântico da Madalena
(3-0). A equipa de cadetes
femininos do Sporting Clu-
be de Espinho, liderada por
Eduardo Faustino, somou
apenas dois pontos numa

importante jornada dupla. As
tigres não ultrapassam o
Castêlo da Maia, no sábado,
cedendo por 3-1 e, venceram
na “negra” a equipa do Vitó-
ria de Guimarães (3-2), no
domingo.

As juvenis, de Marta Sil-
va, venceram com superio-
ridade a equipa de Cascais
(3-0) e as juniores, de Tiago
Rachão, que “não se encon-
tram”, cederam em dose du-

pla: na quinta-feira frente
à formação de Matosinhos
do Leixões e, no sábado,
frente à formação do Porto
Vólei (3-0).

No masculino, os infantis
de Fabrício Barros também
continuam invictos e vence-
ram o Atlântico da Madalena
por 3-0.

Os iniciados masculinos,
de Bruno Fonseca, não dei-
xam dúvidas da sua superio-
ridade e venceram por 3-0 o
Benfica.

Os juvenis masculinos
venceram em Santo Tirso por
3-1, mas perderam com a

Académica de S. Mamede, na
segunda-feira, por 1-3. Ape-
sar desta derrota, os tigres
acalentam a esperança de che-
gar à Final 8 do escalão.

Os juniores masculinos,
de Vítor Pinto e António Lou-
reiro, perderam em casa con-
tra os líderes por 2-3. Apesar
de estar a vencer por 2-0, a
equipa espinhense não con-
seguiu manter a consistência
e cedeu na “negra” pelo re-
sultado mínimo face ao ad-
versário que lutou até ao fim.
Jogo bastante disputado e
equilibrado apenas nos três
últimos sets.

Foto DIREITOS RESERVADOS

‘Poker’ de Camarão
A equipa de futebol de

sub15 (iniciados) do Sporting
Clube de Espinho estreou-se
na Prova Extra, competição
promovida pela Associação
de Futebol de Aveiro para
fazer face ao culminar pre-
coce do Campeonato Nacio-
nal da categoria. A entrada
nesta competição ocorreu da
melhor forma com uma vitó-
ria expressiva em casa ante a
equipa da AD Taboeira, por
5-0.

Numa primeira parte
onde os tigres foram em cres-
cendo até ao período de des-
canso, três golos ficaram pelo
meio a materializar tudo de
bom que foram fazendo nes-
se período de jogo. O resul-
tado acabava por se ajustar
em virtude da maior quali-
dade evidenciada nos vários
momentos do jogo pela equi-
pa espinhense.

No segundo tempo, veri-
ficar-se-ia um período de
maior equilíbrio nos minu-
tos iniciais muito por culpa
da tentativa dos forasteiros
apagarem a imagem menos

competitiva passada no pri-
meiro tempo. Ainda assim,
os visitados controlaram o
maior pendor ofensivo ad-
versário e voltaram a asse-
nhorar-se do jogo. O quarto
golo teria o condão de mar-
car a transição de um perío-
do de maior equilíbrio veri-
ficado no segundo tempo da
partida para novo ascenden-
te espinhense. Até ao fim da
partida, a equipa da casa lo-
graria ainda mais um golo
por Faniqueira que estabe-
leceria assim uma expressi-
vidade no marcador que aca-
ba por demonstrar a dife-
rença de nível evidenciado
pelos dois conjuntos nesta
partida.

Em jeito de apontamen-
to final, importa realçar ain-
da a excelente atitude com-
petitiva demonstrada pelos
da Costa Verde, o “poker”
de um Camarão indomável
e o infortúnio de Rui que
fraturou a clavícula e termi-
na assim desta forma triste a
sua prestação na presente
época desportiva.
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Juvenis academistas
ascendem ao primeiro lugar

As equipas de andebol feminino da Associação Académica
de Espinho tiveram um jornada positiva, à exceção das inici-
adas, que foram derrotadas, em casa, pelo LAAC.

As infantis academistas deslocaram-se a S. João da Madei-
ra, mais propriamente ao pavilhão Municipal das Travessas,
para defrontar a Sanjoanense em encontro a contar para o
Campeonato Nacional.

A primeira parte a começou muito lenta, como que a dar
a entender que ambas as equipas procuravam conhecer os
pontos fracos uma da outra. Aos poucos, mas de forma
consistente, as academistas começaram a impor o seu jogo
conseguindo assim uma vantagem considerável ao fim da
primeira parte – 12-8.

A segunda parte iniciou da mesma forma que acabou a
primeira para as espinhenses, bastante concentradas e a domi-
nar todos os momentos do jogo acabando por trazer uma
vitória fácil para Espinho por 24-13.

As juniores academistas receberam a equipa do ASCD SM
Mato, em jogo a contar para a 4.ª jornada do Campeonato
Regional Nível II Juvenis/Juniores.

Primeiros minutos muito lentos em que ambas equipas
realizaram muitas falhas técnicas. Após a treinadora das
espinhenses ter solicitado um desconto de tempo, aos 20
minutos de jogo e com o resultado de 5-7 para o Mato, as
academistas mudaram de atitude e nos últimos 10 minutos
marcaram seis golos, chegando ao intervalo a vencer por
11-9.

A segunda parte trouxe uma equipa espinhense bem mais
forte e concentrada que a sua adversária e em poucos minutos
atingiu uma vantagem de seis golos. Nem mesmo o desconto
de tempo pedido pelo treinador do SM Mato conseguiu
inverter os acontecimentos. No restante tempo do encontro, as
academistas conseguiram aumentar a vantagem, com o resul-
tado final de 25-15.

Entretanto, o pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis foi palco
do encontro entre as iniciadas da Académica de Espinho e do
LAAC, jogo a contar para o Campeonato Regional Nível II.

A equipa do LAAC começou bastante rápida e muito
pressionante sobre a portadora da bola conseguindo, assim,
logo nos minutos iniciais, uma vantagem considerável sobre
as espinhenses que nunca conseguiram equilibrar o jogo.
Resultado ao intervalo de 9-23 para o LAAC.

Na segunda parte as espinhenses entraram diferentes,
dando a entender que ia ser um jogo diferente. Contudo, os
erros da primeira parte voltaram e a equipa visitante voltou a
tomar conta do jogo não dando qualquer hipótese às
academistas de voltarem a entrar na partida. Resultado final
de 15-40 para a equipa que veio de Aguada de Cima.

Por fim, as juvenis da Académica de Espinho defrontaram
a equipa do ACD Monte (júnior) em encontro a contar para o
Campeonato Regional Nível II Juvenis/Juniores.

Entrou bastante bem a equipa do Monte que nos minutos
iniciais conseguiu uma vantagem no marcador de 4-1. A partir
do minuto 10, as academistas começaram lentamente a entrar
no jogo e a reduzir a diferença chegando mesmo a passar para
a frente a poucos minutos do intervalo. A partir dessa altura
e até ao intervalo registou-se um equilíbrio no marcador
chegando as equipas empatadas a 10 golos ao minuto 30,
faltando marcar um livre de sete metros para o ACD Monte
que viria a fazer o resultado ao intervalo, 10-11 para a equipa
visitante.

A segunda parte trouxe uma equipa academista cheia de
vontade em vencer e nos cinco minutos iniciais já tinham dado
a volta ao marcador (13-12). A equipa do Monte ainda reagiu
mas, a partir dos dois terços do segundo tempo, as espinhenses
conseguiram descolar no marcador não dando mais hipóteses
à equipa adversária, acabando por vencer o jogo de uma
forma tranquila por 24-19, chegando assim ao primeiro lugar
do seu grupo.

Próximos jogos:
LAAC-Académica de Espinho (juniores femininos), sába-

do, às 16 horas, no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis, em
Espinho; Sanjoanense-Académica de Espinho (juvenis femi-
ninos), sábado, às 13 horas, no Pavilhão Municipal das Tra-
vessas, em S. João da Madeira; Monte-Académica de Espinho
(iniciados femininos), domingo, às 16 horas, no Pavilhão do
Monte; Alavarium-Académica de Espinho (minis femininos),
domingo, às 11 horas, no Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.

Novasemente vence
em Viana do Castelo

A equipa de futsal de
seniores femininos do Nova-
semente Grupo Desportivo
venceu o Santa Luzia por 1-3,
em jogo da sexta jornada da
fase de apuramento do cam-
peão do Campeonato Nacio-
nal e mantém a liderança da
prova, com os mesmos pon-
tos que o segundo classifica-
do, o Benfica.

As sementinhas entraram
bem no jogo e alcançaram o
primeiro tento por Bianca,
ainda na primeira parte. No
segundo, Júnior e Joana Ne-
ves ampliaram e a equipa da
casa reduziu quase logo de

seguida. Contudo, ao golo de
‘honra’ das minhotas as
antenses responderam com
segurança, mantendo a sua
baliza fechada até ao final do
encontro.

Santa Luzia, 1
Novasemente, 3

Jogo no Pavilhão Munici-
pal de Monserrate, em Viana
do Castelo.

Árbitros: Paulo Rocha e
Bruno Castro (AF Viana do
Castelo).

Ao intervalo: 0-1.
Santa Luzia Futebol Clu-

be – Alice Barros, Maria

Rodrigues, Danielle Oliveira
(cap.), Carla Silva e Tânia Félix
– cinco inicial; Maria Pinto,
Sara Palma, Luana Gonçal-
ves, Mara Soares, Sara Perei-
ra, Natacha Lacerda e Bruna
Marques.

Treinador: Carlos Ramos.
Novasemente Grupo

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

Golos: 0-1, por Bianca
Costa (13); 0-2, por Júnior (27);
0-3, por Joana Neves (27); 1-3,
por Natacha Lacerda (28).

Disciplina: cartão amare-
lo a Sara Wallace (27) e Bruna
Marques (34).

Resultados
Golpilheira-Benfica ......................... 0-2
FC Vermoim-Sporting .................... 5-4
Quinta dos Lombos-Nun´Álvares 2-0
Santa Luzia-Novasemente ............. 1-3

Classificação
J V E D F-C P

Novasemente 6 5 1 0 24-4 16
Benfica 6 5 1 0 18-4 16
Quinta Lombos 6 5 0 1 17-9 15
FC Vermoim 6 3 0 3 17-26 9
Sporting 6 2 0 4 15-22 6
Santa Luzia 6 2 0 4 17-18 6
Golpilheiras 6 1 0 5 9-16 3
Nun’Álvares 6 0 0 6 4-22 0

Próxima jornada
Benfica-Santa Luzia

Nun´Álvares-FC Vermoim
Sporting-Golpilheira

Novasemente-Quinta dos Lombos
(Cassufas/domingo/17h)

Sp. Silvalde surpreende
Saavedra Guedes

Com dois golos consegui-
dos nos últimos três minutos
da partida, a equipa de futsal
de seniores masculinos do
Sporting Clube de Silvalde foi
a Pardilhó conquistar três
pontos diante o líder nesta
fase de Manutenção/Desci-
da do Campeonato nacional
da 2.ª Divisão, Série C.

Uma vitória que surpre-
endeu a equipa da casa por
parte de um Sporting Clube
de Silvalde que teve o enge-
nho e arte de saber esperar
para dar a ‘estocada’ final no

seu adversário.

Saavedra Guedes, 0
Sporting Silvalde, 2
Jogo no Pavilhão Irmãos

Farinhas, em Pardilhó. Árbi-
tros: Alfredo Andrade e Pedro
Pereira (AF Aveiro).

Ao intervalo: 0-0.
Associação Cultural Re-

creativa Saavedra Guedes –
Rui Capelas, Nando Costa,
Nando Sá, Gonçalo Santos e
Baião – cinco inicial; Costinha,
Cristiano, João Pais, Nuno
Ramos, Márcio Oliveira,

Kanigia, Rúben Pinho, Rui
Costa e Paulinho.
Treinador: Bruno Ferreira.

Sporting Clube de Sil-
valde – Nuno Couto, Ricardo
Leite, Pulga, Fabinho e Diogo
Barão – cinco inicial; Samuel
Pinto, Ivo Vieira, João Vilaça,
Dani, Diogo Silva, João Tei-
xeira, Pedro Ferreira e João
Lucas.

Treinador: Nélson Costa.
Golos: 0-1, por Dani (37);

0-2, por Diogo Silva (39).
Disciplina: cartão amare-

lo a Gonçalo Santos (19),
Ricardo Leite (24) e Kanigia
(33).

Resultados
Pedreles-CB Viseu ................................ 5-4

Dínamo Sanjoanense-Arouca ............. 2-2
Amigos Abeira Douro-Ossela ............ 2-4
Saavedra Guedes-Sp. Silvalde ........... 0-2

Classificação
J V E D F-C P

Saavedra Guedes 3 2 0 1 12-6 23
Dínamo Sanjoanense 2 1 1 0 7-4 19
Amigos Abeira Douro 2 1 0 1 13-7 17
Sp. Silvalde 2 1 0 1 4-5 16
FC Arouca 2 1 1 0 6-5 14
Ossela 2 1 0 1 6-7 14
Pedreles 2 1 0 1 8-8 11
CB Viseu 3 0 0 3 9-23 0

Próxima jornada
Amigos Abeira Douro-Pedreles

Ossela-Sp. Silvalde
(Ossela/sábado/20h)

CB Viseu-Dínamo Sanjoanense
Arouca-Saavedra Guedes

A equipa de andebol de
juniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho somou
a sua quarta derrota consecu-
tiva na segunda fase do Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divi-
são. Os tigres foram a S.
Mamede Infesta perder com
o Futebol Clube Infesta por
27-23 (15-13, ao intervalo).

Por sua vez, os juvenis
masculinos tigres receberam
o Beca e perderam por 25-29
(14-17, ao intervalo), em en-
contro da segunda fase do
Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão, Zona 1.

A equipa de iniciados
masculinos dos tigres foi a S.
João da Madeira vencer a
Sanjoanense ‘B’ por 22-23 (14-
15, ao intervalo), em encontro
do Grupo B do Campeonato
Regional Nível II.

Entretanto, a equipa de
infantis masculinos do Sp.
Espinho foi derrotada em S.
João da madeira pela Sanjoa-
nense ‘A’, por 24-22 (12-11,
ao intervalo), em jogo do
Campeonato Regional.

Por fim, a equipa ‘B’ de
minis do Sporting Clube de
Espinho venceu a Sanjoa-
nense ‘A’ por 32-26 (12-14, ao
intervalo), em jogo a contar
para o Campeonato Regional.

Eis a constituição das

equipas:
Juniores masculinos –

Francisco Vasconcelos, Bru-
no Aguiar e Tomás Azevedo
(guarda-redes); Jorge Ferreira
(2 golos), João Ferreira (4),
Guilherme Baptista (1), Ruben
Aguincha (2), Gonçalo Tava-
res (1), Nuno Lima (4), Ale-
xandre Ferreira (7), Ricardo
Silva (1), André Violas, Artur
Pinto, Diogo Ramalho (1) e
João Pereira. Treinador: Luís
Filipe Ferreira.

Juvenis masculinos – Rui
Maia e Tomás Azevedo (guar-
da-redes); Vasco Botelho, João
Ferreira (7 golos), Ruben
Aguincha (1), Gonçalo Tava-
res (4), André Carvalho (1),
Alexandre Ferreira (7), Bru-
no Castro, Ricardo Silva (3),
Rafael Soares (2), Bento
Teixeira e José Moreira. Trei-
nador: Nuno Fontes.

Iniciados masculinos –
João Dias (guarda-redes);
Gonçalo Silva (4 golos), Ricar-
do Rodrigues (1), João Tava-
res (2), Luís Relvas (2), Bruno
Gil (1), Francisco Loureiro,
Gonçalo Carvalho (4), Gusta-
vo Carvalho, João Pinheiro
(2), João Pereira (4), Ricardo
Maganinho (1), Ruben Tava-
res (1) e Tiago Sousa (1). Trei-
nador: Leonel Santos.

Infantis masculinos – João

Dias e João Moreira (guarda-
redes); Afonso Moreira, Fran-
cisco Loureiro (2 golos), Gon-
çalo Moreira (3), Gonçalo
Rodrigues (5), João Pereira (5),
Pedro Proença, Tiago Sousa
(5), Gonçalo Ramos e Gabriel
Santos (2). Treinador: Ricardo
Guimarães.

Minis masculinos (equi-
pa B) – Gustavo Costa, Miguel
Viseu (7 golos), Simão Pinho,
Tomás Pinto, Tiago Matos (2),
Diogo Pereira (3), Gonçalo
Rodrigues (10), Gonçalo Mar-
ques (6), Salvador Rodrigues
(1) e Nuno Resende (3). Trei-
nador: Rui Cordeiro.

Próximos jogos:
Sporting de Espinho-

ISMAI (juniores masculinos),
domingo, às 16 horas, na Nave
Desportiva de Espinho; Spor-
ting de Espinho-Tarouca (ju-
venis masculinos), sábado, às
16 horas, na Nave Desportiva
de Espinho; Sp. Espinho-
Feirense ‘A’ (infantis mascu-
linos), sábado, às 14h15, na
Nave Desportiva de Espinho;
Sporting de Espinho ‘A’-
Alavarium ‘A’ (minis mascu-
linos), domingo, às 11h15, na
Nave Desportiva de Espinho;
Sporting de Espinho ‘B’-S.
Bernardo (minis masculinos),
domingo, às 10 horas, na Nave
Desportiva de Espinho;

Vitórias dos tigres mais novos Tigres
na fase
final
de bilhar

A equipa de bilhar do
Sporting Clube de Espi-
nho garantiu a sua pri-
meira  presença  numa
Fase Final do Campeona-
to Nacional da 1.ª Divi-
são de Pool Português por
equipas  da Federação
Portuguesa de Bi lhar ,
prova que se realizará en-
tre 24 e 26 de maio no
Hotel Palace Termas do
Bicanho, em Soure.

Os tigres (Henrique
Tavares, Manuel Mon-
teiro,  Juliano Correia,
Marco Pinto e Paulo Pin-
to) empataram 8-8 em
Mourisca do Vouga, na
sede da equipa do CBS
Águeda/ImoCompleta
na penúltima jornada da
segunda fase distrital.
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Trilhos
de Espinho
a 15 de junho

Realiza-se a 15 de ju-
nho próximo, a partir das
16h30, a 3.ª edição dos
Trilhos de Espinho.

Com partida e chega-
da na Nave Desportiva de
Espinho, os Trilhos de Es-
pinho são compostos por
duas provas de aproxima-
damente 21 km e 14 km e
uma caminhada de 8 km.

Rio Largo corre em Milão

RondaGym sagra-se
campeã distrital

A classe de ginástica acrobática do Grupo Desportivo
a Ronda, ‘RondaGym’, participou no Campeonato
Distrital da 1.ª Divisão, no Pavilhão de Fânzeres em
Gondomar, com grupo sénior composto por Catarina
Pinto/Bruna Ferreira/Beatriz Oliveira que se sagraram
Campeãs Distritais, apurando-se também para o Cam-
peonato Nacional, no qual irão participar na especiali-
dade Grupo Sénior 1.ª Divisão.

Trampolins da Académica
dominam distritais

A secção de atletismo
do Rio Largo Clube de Es-
pinho concretizou mais
uma internacionalização,
desta vez em Milão, na
Generali Milano Mara-
thon, sempre com “o sen-
timento e a responsabili-
dade de representar da
melhor maneira o clube a
cidade e o País”. E não se
saiu nada mal!

O grande destaque vai
para Júlia Schiavon que,
além de ser 17.ª classifica-
da no escalão F35, bateu o
seu recorde pessoal com a
excelente marca de 3h 30m
20s. Para isso, Júlia fez o

que no mundo da corrida
é conhecido por ‘Negative
Split’, o que significa que
fez a segunda metade da
prova mais rápida do que
a primeira. Algo que não
está ao alcance de todos,
sobretudo quando falamos
na maratona.

Joaquim Gomes, outra
força da natureza, alcan-
çou o 15.º lugar no escalão
M65 com a marca de 3h
50m 10s. Seguiram-se Rui
Silva, Carlos Coelho, Al-
fredo Santos, Daniel Lo-
pes, Susana Monteiro e
Adriano Queiroz. Infeliz-
mente o ‘mítico’ José Fal-

cão não completou a pro-
va por lesão.

Além desta participa-
ção em terras italianas,
também José Pereira e João
Carvalho representaram o
Rio Largo no XI Grande
Prémio de Atletismo do
Clube do Pessoal Águas
de Gaia, com ótimos resul-
tados. O merecido e gran-
de destaque vai para João
Carvalho que, não estan-
do satisfeito por ter batido
o seu recorde pessoal da
Meia Maratona a duas se-
manas na  1.ª Meia Mara-
tona de Santa Maria da Fei-
ra, bateu também o recor-
de pessoal aos 10 quilóme-
tros com a marca de 42m
59s.

A Associação Acadé-
mica de Espinho conquis-
tou 14 pódios (dez cam-
peões distritais, seis vice-
campeões e dois tercei-
ros lugares) no Campeo-
nato Distrital de Tram-
polim Individual e Tram-
polim Sincronizado que
se realizou no pavilhão
Municipal de Caminha. A
prova contou com pre-
sença de 16 ginastas aca-
demistas.

Selena Rebelo e Santi-
ago Ramos em benjamins;
Leonor Mano, e Gonçalo

Rio, em iniciados; Ber-
nardo Silva em juvenis;
Eugénia Mota, em ju-
niores da 1ª Divisão; Bru-
no Oliveira, em seniores
da 1ª  Divisão;  Diogo
Cabral em seniores Elite;
Gonçalo Rio/Bernardo
Silva, em sincronizados-
juvenis; e Afonso Mota e
Bruno Oliveira em sincro-
nizado, seniores –, con-
quistaram os títulos dis-
tritais e mostraram que
estão em forma e que vão
‘dar cartas’ nos Nacio-
nais.

É ainda de salientar as
boas performances de
Francisca Pereira (ben-
jamins), Letícia Severino
(iniciados), Joana Vitó
(juniores), Afonso Mota
(seniores), Leonor Mano/
Letícia Severino (sincro-
nizado-iniciados) e Inês
Santos/Joana Vitó (sin-
cronizado-juniores), que
obtiveram o segundo lu-
gar, qualificando-se, tam-
bém, para os Nacionais.

Estiveram ainda em
destaque Maragreta Cio-
banu em infantis e Pedro
Rocha em seniores, que
obtiveram o terceiro lu-
gar do pódio.
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Gabriela Pereira e Inês Lorga
vencem em pares

As jogadoras da Associa-
ção Académica de Espinho,
Gabriela Pereira e Inês Lorga
conquistaram o primeiro lu-
gar em pares senhoras na ca-
tegoria Absoluto na 5.ª jorna-
da Nacional de Seniores de
Badminton da Fase Zonal
Norte, realizada em Vila
Nova Famalicão. Henrique
Costa, em Categoria C, tam-
bém obteve um primeiro lu-
gar fazendo dupla com Adria-
no Silva (CCRM).

Eis os resultados das atle-
tas academistas:

Ana Santos (sub19) – Em
singulares senhoras, foi eli-
minada na segunda ronda
(21-19 e 21-13) por Bárbara
Sousa (Sporting de Braga); em
pares senhoras, fazendo par
com Catarina Pinho (AAE),
foi eliminada nos quartos-de-
final (15-21, 21-13 e 21-14),
pelo par vencedor da prova,
Ana Fidalgo/Sara Oliveira
(CCRM); em pares mistos,
fazendo par com Eduardo
Ferreira (CA), foi eliminada
na segunda ronda (21-7 e 21-
12), pelo par Miguel Ca-
lafate Perdigão/Bárbara
Sousa (Sporting de Braga).

Henrique Costa (Catego-
ria C) – Em pares homens,
fazendo par com Adriano Sil-
va (CCRM), classificaram-se
em primeiro lugar na prova.

Catarina Pinho (Catego-
ria D) – Em singulares se-
nhoras classificou-se em se-
gundo lugar (19-21, 21-12 e
21-17), ante Ana Fidalgo
(CCRM); em pares senhoras,
fazendo par com Ana Santos
(AAE), foi eliminada nos
quartos-de-final (15-21, 21-13
e 21-14) pelo par vencedor da
prova, Ana Fidalgo/Sara Oli-
veira (CCRM); em pares mis-
tos, fazendo par com Nuno
Magalhães (AAE), foram eli-
minados na segunda ronda
(21-11 e 21-13) pelo par
Ricardo Monteiro/Isabel
Coutada (Sporting de Braga).

Nuno Magalhães (Cate-
goria D) – Em singulares ho-
mens, foi eliminado na pri-
meira ronda (16-21, 21-18 e

21-15) por Joel Costa (CFBG);
em pares homens, fazendo
par com Bruno Miguel Silva
(Novasemente), foi elimina-
do na primeira ronda (21-22,
21-16 e 21-11) pelo par André
Silva/Carlos Neves (CCRM);
em pares mistos, fazendo par
com Catarina Pinho (AAE),
foi eliminado na segunda ron-
da (21-11 e 21-13) pelo par
Ricardo Monteiro/Isabel
Coutada (Sporting de Braga).

Gabriela Pereira (Catego-
ria Absoluta) – Em singulares
senhoras, foi eliminada nos
quartos-de-final (18-21, 21-15
e 21-13) por Joana Miranda
(Novasemente); em pares se-
nhoras, fazendo par com Inês
Lorga (AAE), classificou-se
em primeiro lugar na prova;
em pares mistos, fazendo par
com Samuel Rosa, foi elimi-
nada na primeira ronda (21-
18, 19-21 e 21-15), pelo par
Guilherme Pereira/Inês
Lorga.

Guilherme Pereira (Cate-
goria Absoluta) – Em singu-
lares homens, foi eliminado
nos quartos-de-final (14-21,
23-21 e 21-19) por Simão
Ferreira (FAC); em pares ho-
mens, fazendo par com Leo-
nardo Viseu (FAC), foi elimi-
nado nos quartos-de-final
pelo par Daniel Costa (Spor-
ting de Braga)/Samuel Rosa
(CA); em pares mistos, fazen-
do par com Inês Lorga (AAE),
foi eliminado nas meias-finais
(18-21, 21-10 e 21-18) pelo par
Simão Ferreira/Catarina
Martins (FAC).

Inês Lorga (Categoria
Absoluta) – Em singulares
senhoras foi eliminada nos
quartos-de-final (21-9 e 21-5)
pela vencedora da prova,
Sónia Gonçalves (FAC); em
pares senhoras, fazendo par
com Gabriela Pereira (AAE),
classificou-se em primeiro
lugar na prova; em pares mis-
tos, fazendo par com Guilher-
me Pereira (AAE), foi elimi-
nada nas meias-finais (18-21,
21-10 e 21-18) pelo par Simão
Ferreira/Catarina Martins
(FAC).
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FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

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

Resultados
Abambres-Padroense ............................. 2-0
Lamego-Trofense .................................... 1-2
Cesarense-Amarante .............................. 1-3
Penafiel-Sp. Espinho .............................. 6-1

Classificação
J V E D F-C P

Amarante 8 6 0 2 19-10 33
Trofense 8 5 1 2 20-10 26
Padroense 8 4 1 3 12-9 26
Penafiel 8 4 1 3 14-9 25
Abambres 8 3 2 3 14-12 20
Sp. Espinho 8 3 1 4 11-15 18
Lamego 8 1 3 4 7-15 16
Cesarense 8 1 1 6 9-26 13

Próxima jornada
Trofense-Abambres
Amarante-Lamego

Sp. Espinho-Cesarense
(Espinho/sábado/16h)

Padroense-Penafiel

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Fiães 25 22 1 2 101-15 67
Oliveirense 25 21 1 3 118-22 64
Arrifanense 24 19 3 2 85-25 60
Cucujães 24 17 1 6 80-22 52
Geração Paramos 25 16 3 6 68-33 51
S. Vicente Pereira 25 14 6 5 82-46 48
Macieirense 24 14 4 6 91-36 46
Canedo 24 13 2 9 91-50 41
Valecambrense 24 13 1 10 55-46 40
Ovarense 25 9 2 14 44-74 29
Fermedo 25 8 3 14 40-61 27
Sanguedo 24 6 1 17 38-97 19
Vilamaiorense 25 5 2 18 26-75 17
Milheiroense 25 5 2 18 28-87 17
Tarei 24 4 1 19 24-85 13
Macieira Cambra 24 2 2 20 16-118 8
Mosteirô 24 2 1 21 26-121 7

Próxima jornada
Mosteirô-Oliveirense

Arrifanense-Fiães
Cucujães-S. Vicente Pereira

Canedo-Macieirense
Milheiroense-Tarei

Vilamaiorense-Macieira Cambra
Fermedo-Sanguedo

Ovarense-Valecambrense
Folga o Geração Paramos

JUVENIS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Avanca-Anadia ....................................... 1-0
Taboeira-Oliveirense .............................. 2-1
Alba-Fiães ................................................ 2-1
Cesarense-ADF Anta .............................. 8-0
Beira Mar-Lourosa .................................. 3-5
Cucujães-Mealhada ................................ 3-1
Mourisquense-Sanjoanense ................... 0-2
Paivense-Gafanha ................................... 0-3
U. Lamas-Feirense B .............................. 2-5

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 27 22 1 4 80-24 67
Oliveirense 27 19 4 4 56-17 61
Sanjoanense 27 19 3 5 58-17 60
Feirense B 27 18 4 5 81-18 58
Taboeira 26 18 3 5 69-24 57
Gafanha 26 18 3 5 64-24 57
Alba 27 14 4 9 43-26 46
Anadia 27 12 6 9 35-31 42
Avanca 26 13 1 12 42-39 40
Beira Mar 27 10 6 11 50-32 36
Cesarense 27 9 8 10 43-40 35
Fiães 27 7 12 8 36-43 33
Cucujães 27 8 3 16 29-51 27
Paivense 26 7 3 16 23-45 24
U. Lamas 27 6 4 17 29-43 22
Mourisquense 26 3 3 20 31-60 12
ADF Anta 27 2 0 25 15-124 6
Mealhada 26 1 0 25 9-135 3

Próxima jornada
Oliveirense-Anadia

Fiães-Taboeira
ADF Anta-Alba

(Cassufas/domingo/15h)
Lourosa-Cesarense

Mealhada-Beira Mar
Sanjoanense-Cucujães

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

JUVENIS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 24 20 3 1 89-19 63
Lourosa 22 15 3 4 55-18 48
S. João Ver 23 14 6 3 52-23 48
Sp. Espinho B 23 15 2 6 63-26 47
Sanguedo 23 12 4 7 62-30 40
P. Brandão 23 13 1 9 48-41 40
Rio Meão 23 8 3 12 44-53 27
U. Lamas B 23 6 7 10 23-28 25
Esmoriz 23 7 3 13 39-56 24
Argoncilhe 23 6 3 14 32-63 21
Canedo 22 5 2 15 37-65 17
Fermedo 23 5 1 17 31-79 16
Vilamaiorense 23 3 2 18 17-91 11

Última jornada
S. João Ver-P. Brandão

Sanguedo-Canedo
U. Lamas B-Lourosa
Rio Meão-Esmoriz

Argoncilhe-Sp. Espinho B
(Argoncilhe/domingo/9h)

Vilamaiorense-Fermedo
Folga o Cortegaça

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Cesarense 27 23 1 3 78-16 70
Oliveirense 27 22 3 2 96-21 69
Sanjoanense 27 17 7 3 62-29 58
Feirense B 27 16 4 7 52-32 52
Lourosa 27 14 7 6 58-28 49
Anadia 27 14 3 10 55-35 45
Beira Mar 27 13 5 9 41-46 44
Fiães 27 11 8 8 42-33 41
Gafanha B 27 11 6 10 38-33 39
Estarreja 27 11 6 10 45-46 39
Avanca 27 10 4 13 48-53 34
Sp. Espinho B 27 9 6 12 36-46 33
Mourisquense 27 7 5 15 36-69 26
Arrifanense 27 7 2 18 43-56 23
Vaguense 27 6 3 18 34-72 21
Luso 27 5 6 16 26-70 21
U. Lamas 27 3 6 18 13-50 15
S. João Ver 27 1 4 22 28-96 7

Próxima jornada
Avanca-Luso

Anadia-Sp. Espinho B
(Anadia/sábado/15h)
Gafanha B-Arrifanense
Lourosa-Sanjoanense
Estarreja-Vaguense

Beira Mar-S. João Ver
U. Lamas-Mourisquense
Feirense B-Oliveirense

Fiães-Cesarense

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Marfoot Silvalde-P. Brandão ................ 1-3
ADF Anta-Sp. Espinho C .................... 15-0
Vilamaiorense-S. Martinho ................. 10-0
Fermedo-Rio Meão ................................. 3-1
Sanguedo-Argoncilhe ............................ 1-2
Paivense-Fiães B ..................................... 4-0
Lourosa B-Esmoriz ................................. 1-4

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 25 23 2 0 134-10 71
ADF Anta 25 22 1 2 142-13 67
Esmoriz 25 22 1 2 126-12 67

Vilamaiorense 25 15 1 9 65-28 46
P. Brandão 25 14 3 8 62-30 45
Marfoot Silvalde 25 14 2 9 74-35 44
Fermedo 25 14 2 9 74-45 44
Lourosa B 25 12 5 8 67-49 41
Fiães B 25 8 0 17 34-65 24
Sanguedo 25 7 0 18 33-104 21
Rio Meão 24 4 4 16 27-86 16
Argoncilhe 25 4 2 19 26-90 14
Sp. Espinho C 25 2 1 22 19-140 7
S. Martinho 24 1 0 23 13-189 3

Última jornada
Sp. Espinho C-P. Brandão
(Espinho/domingo/11h)
S. Martinho-ADF Anta

(S. Martinho/domingo/11h)
Rio Meão-Vilamaiorense

Argoncilhe-Fermedo
Fiães B-Sanguedo
Esmoriz-Paivense

Marfoot Silvalde-Lourosa B
(Seara/domingo/11h)

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B
Resultados

Arrifanense B-S. Vicente Pereira .......... 0-1
Arada-Arouca ......................................... 2-5
Cesarense-Milheiroense ......................... 2-3
ADF Anta B-Esc. Rui Dolores ............... 1-9
Sanjoanense B-Cortegaça ....................... 1-2
P. Brandão B-Feirense C ........................ 0-2
Lourosa C-Cucujães ............................... 1-2

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 25 22 1 2 117-17 67
Cortegaça 25 22 0 3 127-19 66
Esc. Rui Dolores 25 20 2 3 143-33 62
Feirense C 25 20 0 5 71-21 60
Sanjoanense B 25 14 3 8 69-41 45
Arouca 25 13 4 8 59-31 43
Cesarense 25 12 6 7 65-38 42
Lourosa C 25 8 6 11 52-57 30
Milheiroense 25 7 5 13 21-47 26
S. Vicente Pereira 25 6 4 15 29-107 22
ADF Anta B 25 6 1 18 34-85 19
P. Brandão B 25 4 2 19 17-88 14
Arrifanense B 25 3 1 21 13-114 10
Arada 25 0 1 24 12-131 1

Última jornada
Arouca-Arrifanense B
Milheiroense-Arada

Esc. Rui Dolores-Cesarense
Cortegaça-ADF Anta B

(Cortegaça/domingo/11h)
Feirense C-Sanjoanense B

Cucujães-P. Brandão B
S. Vicente Pereira-Lourosa C

INFANTIS – FUTEBOL 9 – ZONA NORTE
Resultados

Esc. Rui Dolores-Luso ............................ 3-1
Avanca-Vaguense ................................... 7-1
Severfintas-Pampilhosa ......................... 4-0
Marfoot Silvalde-Salesiano Arouca ..... 2-2

Classificação
J V E D F-C P

Avanca 8 6 0 2 21-11 18
Severfintas 9 6 0 3 20-12 18
Salesiano Arouca 9 5 2 2 21-9 17
Esc. Rui Dolores 8 5 1 2 30-11 16
Marfoot Silvalde 8 3 2 3 16-12 11
Luso 8 3 1 4 13-11 10
Vaguense 9 3 0 6 13-33 9
Pampilhosa 9 0 0 9 5-40 0

Próxima jornada
Luso-Severfintas

Avanca-Esc. Rui Dolores
Pampilhosa-Marfoot Silvalde

(Pampilhosa/sábado/14h)
Salesiano Arouca-Vaguense

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Fiães 11 9 1 1 53-15 28
Sp. Espinho 11 8 1 2 54-22 25
Cortegaça 11 8 0 3 34-24 24
Feirense 11 6 2 3 34-15 20
S. João Ver 11 6 0 5 28-24 18
Paivense 11 5 2 4 33-35 17
Sanjoanense 11 3 1 7 23-38 10
Cesarense 11 2 2 7 18-40 8
Fermedo 11 1 3 7 20-42 6
Cucujães 11 0 2 9 10-52 2

Próxima jornada
S. João Ver-Sp. Espinho

(SJ Ver/sábado/9h)
Sanjoanense-Cesarense

Fiães-Feirense
Paivense-Cucujães
Fermedo-Cortegaça

INFANTIS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 8 7 0 1 48-11 21
ADF Anta 8 5 1 2 25-30 16
P. Brandão 8 5 0 3 25-25 15
Rio Meão 7 4 0 3 25-19 12
Vilamaiorense 8 3 0 5 19-25 9
U. Lamas 7 2 1 4 26-21 7
Canedo 8 0 0 8 13-50 0

Próxima jornada
ADF Anta-Vilamaiorense

(Cassufas/sábado/9h)
Rio Meão-P. Brandão

Feirense-U. Lamas
Folga o Canedo

INFANTIS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

Oliveirense-Cucujães ............................. 9-1
Estarreja-Vilamaiorense ......................... 3-3
Fermedo-Lourosa ................................... 1-4
Sanjoanense-Feirense ............................. 1-7
Salesiano Arouca-Geração Paramos .... 6-2

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 11 11 0 0 99-11 33
Estarreja 11 7 2 2 59-31 23
Vilamaiorense 11 7 2 2 50-31 23
Oliveirense 11 7 1 3 58-24 22
Sanjoanense 11 5 3 3 55-32 18
Lourosa 11 5 2 4 45-30 17
Fermedo 11 2 0 9 12-67 6
Geração Paramos 11 2 0 9 20-101 6
Salesiano Arouca 11 1 2 8 29-58 5
Cucujães 11 1 2 8 17-59 5

Próxima jornada
Cucujães-Fermedo

Estarreja-Oliveirense
Lourosa-Sanjoanense

Feirense-Salesiano Arouca
Geração Paramos-Vilamaiorense

(Paramos/sábado/11h)

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Lourosa B-Marfoot Silvalde .................. 2-4
Sp. Espinho-Esc. Rui Dolores ................ 5-1
Cortegaça-ADF Anta .............................. 0-2
Folgou o Fiães

Classificação
J V E D F-C P

ADF Anta 8 7 0 1 28-17 21
7Fiães 7 6 0 1 41-15 18
Sp. Espinho 8 4 1 3 38-29 13
Marfoot Silvalde 8 4 1 3 21-25 13
Cortegaça 7 3 0 4 19-23 9
Esc. Rui Dolores 8 1 1 6 21-43 4
Lourosa B 8 0 1 7 12-28 1

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-Sp. Espinho

(Rio Meão/sábado/9h)
Fiães-Lourosa B

Esc. Rui Dolores-Cortegaça
Folga a ADF Anta

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Sanguedo-ADF Anta B .......................... 2-5
Esc. Rui Dolores B-S. João Ver ............ 2-11
Argoncilhe-P. Brandão .......................... 1-3
Folgou o Rio Meão

Classificação
J V E D F-C P

P. Brandão 8 8 0 0 36-4 24
ADF Anta B 8 6 0 2 43-12 18
S. João Ver 8 6 0 2 34-19 18
Rio Meão 7 3 0 4 18-24 9
Esc. Rui Dolores B 8 3 0 5 27-45 9
Argoncilhe 7 1 0 6 12-41 3
Sanguedo 8 0 0 8 8-33 0

Próxima jornada
ADF Anta B-Esc. Rui Dolores B

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

S. João Ver-Argoncilhe
Folga o P. Brandão

BENJAMINS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

CB Estarreja-Feirense ............................. 3-1
Oliveirense-Marfoot Silvalde ................ 8-1
U. Lamas-Lourosa .................................. 0-2
Cortegaça-Fiães ....................................... 9-1
Cesarense-Sanjoanense .......................... 0-6

Classificação
J V E D F-C P

CB Estarreja 10 9 1 0 64-12 28
Cortegaça 10 8 2 0 60-12 26
Sanjoanense 10 6 1 3 43-24 19
Oliveirense 10 6 1 3 47-30 19
Feirense 10 6 0 4 29-16 18
Marfoot Silvalde 10 5 0 5 22-32 15
Cesarense 10 3 1 6 24-39 10
Lourosa 10 2 0 8 18-42 6
Fiães 10 2 0 8 13-45 6
U. Lamas 10 0 0 10 4-72 0

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-CB Estarreja

(Seara/sábado/9h)
Feirense-Cesarense

Lourosa-Oliveirense
Fiães-U. Lamas

Sanjoanense-Cortegaça

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

ADF Anta-Canedo .................................. 6-4
P. Brandão-Feirense B ............................ 2-2
Fermedo-Cortegaça ................................ 7-0
Salesiano Arouca-Vilamaiorense .......... 3-2

Classificação
J V E D F-C P

Feirense B 8 6 2 0 29-7 20
Fermedo 8 6 1 1 35-12 19
ADF Anta 8 6 1 1 32-20 19
Canedo 8 3 1 4 38-35 10
Salesiano Arouca 8 2 4 2 21-30 10
Vilamaiorense 8 2 1 5 28-32 7
P. Brandão 8 1 1 6 10-33 4
Cortegaça 8 0 1 7 17-41 1

Próxima jornada
Feirense B-ADF Anta

(Feirense/sábado/14h15)
Canedo-Salesiano Arouca

Cortegaça-P. Brandão
Vilamaiorense-Fermedo

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 8 8 0 0 34-15 24
ADF Anta B 8 6 1 1 37-14 19
Esmoriz 8 4 2 2 29-18 14
S. João Ver 8 4 0 4 20-25 12
Canedo B 8 2 2 4 27-32 8
S. Martinho 8 2 1 5 16-25 7
Sp. Espinho 8 2 0 6 22-31 6
Vilamaiorense B 8 1 0 7 15-40 3

Próxima jornada
Paivense-Vilamaiorense B

Sp. Espinho-Esmoriz
(Espinho/sábado/10h15)
S. Martinho-S. João Ver
ADF Anta B-Canedo B

(Cassufas/sábado/10h15)

BENJAMINS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 10 10 0 0 46-12 30
Feirense 10 8 1 1 39-15 25
Sanjoanense 10 7 1 2 39-18 22
Lourosa 10 6 0 4 42-22 18
ADF Anta 10 5 1 4 28-24 16
Cortegaça 10 5 0 5 26-18 15
Fermedo 10 2 1 7 21-36 7
Rio Meão 10 2 1 7 19-40 7
Salesiano Arouca 10 2 0 8 24-55 6
Cesarense 10 0 1 9 25-69 1

Próxima jornada
Fermedo-ADF Anta

(Fermedo/sábado/10h15)
Cesarense-Feirense

Salesiano Arouca-Oliveirense
Cortegaça-Lourosa

Sanjoanense-Rio Meão

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Feirense B 6 6 0 0 33-7 18
Lourosa B 7 5 1 1 24-13 16
Sp. Espinho 7 3 2 2 38-35 11
P. Brandão 7 3 1 3 21-19 10
Arrifanense 7 3 1 3 21-28 10
Esc. Rui Dolores 7 0 2 5 16-36 2
U. Lamas 7 0 1 6 12-27 1

Próxima jornada
Lourosa B-Sp. Espinho

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

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

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Argoncilhe-Sanguedo ............................ 4-0
S. João Ver-U. Lamas ............................. 3-3
Geração Paramos-Fiães .......................... 4-1
Folgou a ADF Anta B

Classificação
J V E D F-C P

S. João Ver 7 6 1 0 31-11 19
Geração Paramos 7 6 0 1 39-12 18
Fiães 7 3 1 3 29-17 10
U. Lamas 7 2 2 3 16-25 8
Argoncilhe 7 2 0 5 17-26 6
ADF Anta B 6 2 0 4 13-23 6
Sanguedo 7 1 0 6 9-40 3

Próxima jornada
U. Lamas-Argoncilhe

Sanguedo-FOLGA
Fiães-S. João Ver

ADF Anta B-Geração Paramos
(Cassufas/sábado/10h15)

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

ADF Anta-P. Brandão ............................ 6-2
Loureiro-Sanjoanense ............................ 4-3
Feirense-Mosteirô ................................. 14-1
Oliveirense-Rio Meão ............................ 0-4
Arrifanense-Fiães .................................... 4-2

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 10 10 0 0 60-12 30
Feirense 10 8 0 2 47-9 24
Loureiro 10 7 1 2 39-22 22
ADF Anta 10 7 0 3 36-16 21
Arrifanense 10 4 2 4 28-27 14
Sanjoanense 10 4 1 5 26-25 13
Oliveirense 10 3 1 6 23-32 10
Fiães 10 2 2 6 20-27 8
P. Brandão 10 1 1 8 8-51 4
Mosteirô 10 0 0 10 3-69 0

Próxima jornada
Sanjoanense-ADF Anta

(SJ Madeira/sábado/11h30)
P. Brandão-Arrifanense

Mosteirô-Loureiro
Rio Meão-Feirense
Fiães-Oliveirense

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 7 7 0 0 31-8 21
Rio Meão 6 5 0 1 33-11 15
Lourosa 7 4 0 3 31-20 12
Vilamaiorense 7 3 0 4 19-24 9
Sp. Espinho 7 3 0 4 16-31 9
Fiães B 7 1 0 6 11-28 3
Marfoot Silvalde 7 1 0 6 13-32 3

Próxima jornada
Salesiano Arouca-Fiães B
Vilamaiorense-Lourosa

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

Folga o Sp. Espinho

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD C
Resultados

Feirense B-Sanjoanense B ...................... 6-1
Ovarense-Cucujães ................................. 3-9
Esc. Rui Dolores-Lourosa B ................... 8-1
Folgou a ADF Anta B
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Classificação
J V E D F-C P

Esc. Rui Dolores 7 7 0 0 44-10 21
Feirense B 7 5 1 1 36-11 16
Cucujães 7 4 1 2 31-16 13
Lourosa B 7 4 0 3 17-20 12
Sanjoanense B 7 2 0 5 9-29 6
ADF Anta B 5 0 0 5 4-23 0
Ovarense 6 0 0 6 5-37 0

Próxima jornada
Cucujães-Feirense B
Lourosa B-Ovarense

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

Folga a Sanjoanense B
TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE A

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

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 7 4 3 0 40-17 15
Esc. Rui Dolores 7 4 2 1 35-16 14
P. Brandão 7 4 1 2 29-23 13
Feirense 6 3 2 1 25-10 11
Cortegaça 6 2 1 3 17-28 7
ADF Anta 6 1 1 4 17-23 4
Tarei 7 0 0 7 8-54 0

Próxima jornada
Esc. Rui Dolores-Tarei
Rio Meão-Cortegaça
Feirense-ADF Anta

(SM Feira/sábado/15h30)
Folga o P. Brandão

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE B
Resultados

Sanjoanense-Vilamaiorense .................. 4-3
Arrifanense-Mosteirô ............................. 4-0
ADF Anta B-Fermedo ............................ 0-5
Folgou o Lourosa

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 6 6 0 0 44-8 18
Sanjoanense 7 5 0 2 36-16 15
Arrifanense 7 4 1 2 19-15 13
Vilamaiorense 7 4 1 2 20-17 13
Fermedo 7 2 1 4 21-24 7
ADF Anta B 7 0 2 5 10-30 2
Mosteirô 7 0 1 6 12-52 1

Próxima jornada
Mosteirô-Sanjoanense
Fermedo-Arrifanense
Lourosa-ADF Anta B

(Lourosa/sábado/10h15)
Folga o Vilamaiorense

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE C
Resultados

Feirense-S. João Ver ................................ 8-0
Lobão-Sp. Espinho ................................. 8-1
Sanjoanense-Salesiano Arouca ............. 1-0
Folgou o Vilamaiorense

Classificação
J V E D F-C P

Lobão 7 5 1 1 44-12 16
Vilamaiorense 6 5 1 0 23-10 16
Salesiano Arouca 7 4 1 2 38-15 13
Feirense 7 4 1 2 30-15 13
Sanjoanense 7 2 1 4 17-24 7
Sp. Espinho 7 1 1 5 17-28 4
S. João Ver 7 0 0 7 4-69 0

Próxima jornada
Sp. Espinho-S. João Ver
(Espinho/sábado/14h)

Sanjoanense-Lobão
Vilamaiorense-Salesiano Arouca

Folga o Feirense
TRAQUINAS B – FUTEBOL 5

2.ª FASE – SÉRIE A
Resultados

Argoncilhe-Lourosa ............................... 5-2
Fiães-Marfoot Silvalde ........................... 4-3
Folgou o Feirense

Classificação
J V E D F-C P

Argoncilhe 5 4 0 1 25-16 12
Marfoot Silvalde 5 3 0 2 32-23 9
Fiães 5 2 1 2 23-26 7
Lourosa 5 1 1 3 18-26 4
Feirense 4 1 0 3 16-23 3

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-Argoncilhe

(Seara/sábado/11h30)
Feirense-Fiães

Folga o Lourosa
Nota: As datas e os horários dos jogos estão
sujeitos a alterações de última hora da res-
ponsabilidade dos clubes intervenientes.

Ernesto Sousa (Clube de Ténis
de Espinho) campeão regional

Francisco Almeida no
‘Top 10’ do ranking nacional

O nadador do Sporting
Clube de Espinho, Francisco
Almeida, ascendeu sete luga-
res no ranking nacional do
seu escalão, ocupando, agora
o 10.º lugar. o nadador dos
tigres, que participou no Cam-
peonato Nacional de Juvenis,

em Coimbra, na prova de 100
metros bruços, melhorou o
seu tempo para 1m13s61 e
bateu o recorde do clube des-
ta prova na passagem dos 50
metros. Francisco Almeida foi
inscrito nesta prova com o 17.º
melhor tempo da prova no

seu escalão (1.16.20), tempo
esse, obtido nos Campeona-
tos Interdistritais realizados
há três semanas.

Com este resultado, o na-
dador espinhense reforçou a
sua participação e a do clube
no Campeonato Nacional de
Verão, que irá decorrer na Ilha
da Madeira de 1 a 4 de agosto
deste ano.

Francisco Almeida pode-
rá vir a juntar a esta prova os
100 metros mariposa e os 100
metros livres. Em ambas as
provas encontra-se muito per-
to de alcançar os tempos mí-
nimos de participação.

O Campeonato Nacional
de Juvenis realizou-se no Cen-
tro Olímpico de Piscinas de
Coimbra, no fim-de-semana.
Um Campeonato de juvenis,
juniores e absolutos, que é
considerado como a ‘prova-
rainha’ da natação em Portu-
gal (época de inverno) e onde
participaram 690 nadadores
em representação de 112 clu-
bes a nível nacional.

Os nadadores do Sporting
Clube de Espinho, Mariana
Azevedo, António Neves,
João Veiga, Leandro Pinho,
Francisca Branco, Francisco
Couto e Gabriel Alexis Folha
estiveram em destaque no III
Torneio 1.ª Braçada, realiza-
do nas Piscinas de Galvão
(Vagos) e que foi promovido
pela Associação de Natação
do Centro Norte de Portugal.

Mariana Azevedo (2010)
ficou em 1.º lugar nos 25m
Costas + 25m Bruços e em 2.º
lugar nos 25m Bruços + 25
Livres. António Neves (2010)
obteve o 1.º lugar nos 50m
Costas e o 3.º lugar 25m Mari-
posa + 25m Costas. João Veiga
(2009) ficou em 1.º lugar nos
25m Livres e 4.º lugar nos
25m Costas. Leandro Pinho
(2009) obteve o 2.º lugar nos
25m Costas e 2.º lugar nos
25m Livres. Francisca Branco
(2010) obteve o 2.º lugar nos

25m Mariposa + 25m Costas e
o 3.º lugar nos 50m Costas.
Francisco Couto (2009) obte-
ve o 2.º lugar nos 50m Costa e
o 3.º lugar nos 50m livres.
Gabriel Alexis Folha (2010)
ficou em 2.º lugar nos 25m
Livres e 6.º lugar nos 25m
Costas.

Os restantes nadadores
tigres obtiveram as seguintes
classificações:

Leandro Silva (2008) ob-
teve o 5.º lugar nos 50m Cos-
tas e 6.º lugar nos 25m Mari-
posa + 25m Costas. Leonor
Neves (2010) obteve o 5.º lu-
gar nos 25m Bruços + 25m
Livres e 12.º lugar nos 25m
Costas + 25m Bruços. Matilde
Moreira (2010) classificou-se
em 6.º lugar nos 25m Costas e
20.º lugar nos 50m Livres.
Nádia Sá (2010) classificou-
se em 7.º lugar nos 50m Cos-
tas e 19.º lugar nos 50m Li-
vres.

Coletivamente, nas es-
tafetas mistas (6x25m Cos-
tas + Bruços), a equipa cons-
tituída pelos nadadores
Francisco Couto, Mariana
Azevedo, António Neves,
Leonor Neves, Leandro Sil-
va e Francisca Branco, obte-
ve o 4.º lugar.

A outra equipa constitu-
ída pelos nadadores João
Veiga, Nádia Sá, Leandro
Pinho, Matilde Moreira,
Gabriel Alexis Folha e Ma-
riana Azevedo ficou em 11.º
lugar.

No final da competição
foram batidos 22 recordes
pessoais e obtidos 12 pódios
(três primeiros lugares, seis
segundos lugares e três ter-
ceiros lugares) na classifi-
cação geral por escalão de
idade. O Sporting Clube de
Espinho participou com 11
nadadores (seis masculinos
e cinco femininos).

Uma dúzia de pódios para os tigres
no Torneio 1.ª Braçada

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Clube de Espinho, António
Canelas classificou-se em pri-
meiro lugar nos 100 metros
mariposa e no segundo lugar
nos 100 metros estilos e 50
metros mariposa, no 7.º Tor-
neio de Natação Master do
Sport Algés e Dafundo, reali-
zado na Piscina de Algés.

Na prova, realizada no sá-
bado, estiveram presentes 232
nadadores em representação
de 32 clubes.

O ginasta da Associação
Académica de Espinho, Dio-
go Cabral, que na semana
passada se sagrou Campeão
Regional de Trampolim, é o
primeiro ginasta do país a ga-
rantir a sua presença nos pró-
ximos Campeonatos Mun-
diais por Idades (CMGI) que
se realizarão este ano em Tó-
quio, no Japão.

Este ginasta, conseguiu
brilhantemente o apuramento
para o CMGI 2019 logo na
primeira prova de apura-
mento que se realizou a 5 de
abril passado em Loulé.
Numa prova imaculada, o jo-
vem ginasta academista rea-
lizou duas séries de grande
dificuldade e com uma exe-
cução a roçar a perfeição. Esta
foi a demonstração de como o
Diogo tem trabalhado afinca-
damente para a cada dia que
passa seja um melhor ginasta
e desta forma consiga atingir
todos os objetivos a que se
propõe.

O academista Bruno Oli-
veira, que também participou
nesta competição, também
esteve em grande plano, fi-
cando somente a quatro déci-
mas de atingir os mínimos
exigidos para se apurar para
os CMGI.

Este ginasta terá ainda

mais duas competições para
provar o seu valor a conse-
guir, como no ano passado o
apuramento para estes cam-
peonatos.

Também esteve em prova
a ginasta da Académica de
Espinho, Eugénia Mota que
fisicamente debilitada, não foi
feliz no seu desempenho, ten-
do mesmo que desistir a meio
da competição.

Entretanto, os ginastas
Diogo Cabral e Bruno Olivei-
ra participaram no sábado,
em Loulé, no Campeonato
Nacional de duplo mini-
trampolim, prova de apura-
mento para as Super finais,
onde será atribuído o título
de campeão nacional.

Estes dois ginastas, que
integram o grupo do escalão
de Elite Sénior, do qual só
fazem parte os melhores gi-
nastas nacionais, consegui-
ram de forma brilhante fazer
parte do grupo de apenas seis
finalistas que em junho dis-
putarão o título nacional em
Guimarães.  A prova teve um
nível técnico muito elevado,
pois nela estiveram presentes
os melhores ginastas mundi-
ais desta modalidade, nome-
adamente os campeões da
europa e do mundo, que são
portugueses.

Diogo Cabral apurado para
os Campeonatos do Mundo

O jogador do Clube de
Ténis de Espinho, Ernesto
Sousa, sagrou-se campeão re-
gional no escalão +60 anos,
numa prova que se realizou
em Oliveira de Azeméis.

O tenista espinhense ven-
ceu todos os adversários num
quadro de “todos contra to-
dos”. Quatro jogos e quatro
vitórias mostram o domínio
do atleta do Clube de Ténis de
Espinho nesta prova cimenta-
da ainda pelo facto de não ter perdido qualquer set ao longo
de todo o evento.

Este título individual junta-se ao de equipas que Ernesto
Sousa conquistou pelo clube no mês passado.

Ernesto Sousa bateu Luís Vieira por 6-1 e 6-0, José Soares
por 6-4 e 6-1, Élio Formiga por falta de comparência e Martinho
Costa por 6-1 e 6-4.
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António Canelas vence em Algés
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OS NOSSOS CLASSIFICADOS
ALUGA-SE/ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho privativa, c/ cozinha, pequeno-
almoço, tratamento de roupa, garagem e TV Cabo mais Sport
TV. Tlf. 227340002 ou 227348972.
APARTAMENTOS T0, T1, T2 e T3. Totalmente equipados,
com TV Cabo mais Sport TV, telefone, garagens, limpezas.
Rua 62, n.º 156. Tlf. 227310851/2 - Fax 227310853.

Dr.ª Violinda Melo de Oliveira Morais
Missa de 4.º Aniversário

de falecimento

(Viúva de Dr. Amadeu Morais)

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

A família vem comunicar às pes-
soas de suas relações e amizade que
será celebrada missa por alma do seu
ente querido dia 13, sábado, pelas 19
horas, na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradece a todos quantos
participem na Eucaristia.

Espinho, 11 de abril 2019

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

Missa de 1.º Aniversário de falecimento

A família vem comunicar às
pessoas de suas relações e ami-
zade que será celebrada missa
por alma do seu ente querido dia
13, sábado, pelas 17,30 horas, na
Igreja Paroquial de Guetim. Des-
de já agradece a todos quantos
participem na Eucaristia.

Guetim, 11 de abril de 2019

GUETIM

Adelaide Moreira da Silva

"Estarás sempre nos nossos corações"

Sua esposa, filhos e restante família
vêm, por este meio, comunicar às pessoas
de suas relações e amizade que será cele-
brada missa por alma do seu ente queri-
do, dia 14, domingo, pelas 19 horas, na
Igreja Matriz de Espinho. Desde já agra-
decem a todos quantos participem na
Eucaristia.

Espinho, 11 de abril de 2019

Rogério Soito Ferreira Neto
Missa de 8.º Aniversário

de falecimento

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

Dr. José Costa Pinto de Menezes
Missa do 29.º Aniversário do falecimento
Esposa, filhas, genros e netas participam às

pessoas das suas relações e amizade que será
celebrada missa, por alma do seu ente querido,
dia 14, domingo, pelas 19 horas, na Igreja Ma-
triz de Espinho. Desde já agradecem a quem
comparecer.

D. Rosa dos Santos Rodrigues
Missa do 2.º Aniversário de falecimento

Seu marido, filhas, genros, netos e bisne-
tos vêm, por este meio, participar que será
celebrada missa por alma do seu ennte queri-
do, dia 16, terça-feira, pelas 19 horas, na Igreja
Matriz de Espinho. Desde já agradecem a quem
comparecer.

Agradecimento e Missa de 7.º Dia

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

ESPINHO (Rua 5)

Dr. António Maria Pinho Tavares Nogueira
Seus filhos, irmãos, irmãs e demais famí-

lia vêm, por este meio, agradecer a todas as
pessoas de suas relações e amizade que to-
maram parte no funeral do seu ente querido
ou que de outro modo se associaram à sua
dor. Comunicam que a missa de 7.º dia será
celebrada quinta-feira, dia 11 de abril, pelas
19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde
já agradecem a todos quantos participarem
nesta Eucaristia.

A família
Espinho, 11 de abril de 2019

Os nossos corações tristes choram
De saudade por não te ver
Pois faz 3 anos
E não te vamos mais esquecer.

Sua esposa, filhas e restante
família vêm, por este meio, co-
municar que será celebrada mis-
sa por alma do seu ente querido,
dia 13, sábado, pelas 19 horas,
na Igreja Paroquial de Anta. Des-
de já agradecem a todos quantos
participem nesta Eucaristia.

A família

Ilídio Crispim Carvalho Couto
ANTA – ESPINHO (Rua de Esmojães)

Missa do 3.º Aniversário

«Defesa de Espinho» – 4540 – 2019-04-11

Associação de Cultura e Ensino de Espinho
Universidade Sénior de Espinho

CONVOCATÓRIA  1/2019
Ao abrigo do disposto no n.° 3 do art.º 12.° dos Estatutos

da Associação de Cultura e Ensino de Espinho - Universidade
Sénior de Espinho, convoco os sócios para uma reunião da
Assembleia Geral de Sócios, que se realizará no dia 30 de
abril, às 14,30 horas, na Sede - Rua 19, n.° 609 - 4500-257
Espinho, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Leitura e aprovação da acta da reunião anterior.
2 – Discutir e votar o relatório da Direcção da Associação de

Cultura e Ensino de Espinho – Universidade Sénior de
Espinho e as Contas do Exercício e Parecer do Conselho
Fiscal, de 2018.

3 – Deliberar sobre quaisquer outros assuntos que sejam
propostos à Mesa, no decorrer da reunião da Assembleia
Geral de Sócios.

4 – Outros assuntos de interesse.

N. B. – Se, à hora marcada, não estiver presente a maioria
dos Sócios, esta Assembleia decorrerá trinta minutos mais
tarde, com qualquer número de presenças.

Espinho, 5 de abril de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia,
 Prof. Doutor Alberto A. O. P. Hespanhol

«Defesa de Espinho» - 4540 – 2019-04-11

Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro

Anúncio
Juízo de Competência Genérica de Espinho – Juiz 1

Processo: 176/19.3T8ESP
Acompanhamento de Maior
Referência: 106422529
Data: 02-04-2019
Requerente: Ministério Público
Requerido: Maria Helena Domingues de Oliveira

A Juíza de Direito,
Dr(a). Romana Helena Andrade de Lemos Triunfante

O Oficial de Justiça,
Telma Guedes

Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de
Acompanhamento de Maior em que é requerida Maria Helena
Domingues de Oliveira, nascida em 11/10/1938, filha de Crispim
Domingues de Oliveira e de Maria Domingues Carvalho, com domicílio:
Rua dos Combatentes, N° 743, Guetim, 4500-000 Espinho, com
vista à determinação de medidas de acompanhamento, nomeadamente,
representação geral e limitação do direito de testar.

Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de
Acompanhamento de Maior em que é requerido José Manuel
Gomes Rodrigues, nascido em 09-03-1964, filho de Guilherme
António Rodrigues e de Maria Emilia Gomes, natural de: Moçambique,
residente na Rua 16 - N°. 510 - 2°. Esqº., 4500-240 Espinho, com
vista à determinação de medidas de acompanhamento, nomeada-
mente, representação geral e limitação do direito de testar.

«Defesa de Espinho» - 4540 – 2019-04-11

Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro

Anúncio
Juízo de Competência Genérica de Espinho – Juiz 1

Processo: 177/19.1T8ESP
Acompanhamento de Maior
Referência: 106413082
Data: 02-04-2019
Requerente: Ministério Público
Requerido: José Manuel Gomes Rodrigues

A Juiz de Direito,
Drª Romana Helena Andrade de Lemos Triunfante

A Oficial de Justiça,
Maria Julieta Mendes Almeida

«Defesa de Espinho» - 4540 – 2019-04-11
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PEDIDOS DE EMPREGO

EFETUO TRADUÇÕES – Tradutor licenciado e certificado
efetua traduções de inglês, francês e alemão para português e
vice-versa de todo o tipo de documentação podendo esta ser
autenticada notarialmente. Contate para o tlm. 968058321.
SENHORA oferece-se para tomar conta de idosos de dia ou de
noite. Tlm. 913128841.

OS NOSSOS GRATUITOS

Rua 33, n.º 918 - 4500-314 Espinho
Tlf./Fax 227 326 085 • Tlm. 910 304 393
2tons@sapo.pt  •  www.2tons.com.pt

prendas - decoração - brindes

* Lembranças
de Páscoa originais
* Lembranças para

Casamentos,
Comunhões e Batizados

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

Detidas por furto
em estabelecimento

Na quinta-feira, às 18h35, a Esquadra de Investigação
Criminal da Divisão Policial de Espinho deteve duas mulhe-
res, uma de 32 anos, desempregada, e outra de 23 anos,
estudante, por suspeita de furto.

Alegadamente, as suspeitas entram num estabelecimento
comercial, subtraíram vários produtos de higiene, avaliados
em 305 euros e 6 cêntimos, que ocultaram em mochilas, na
tentativa de não serem intercetadas a passar as caixas regista-
doras. Na viatura em que as suspeitas se faziam transportar
estavam, ainda, peças de vestuário, supostamente de prove-
niência ilícita, pelo que foram apreendidas.

As mulheres foram entregues sob detenção pelo gerente
do estabelecimento comercial, que desejou procedimento cri-
minal. As detidas foram presentes ao Tribunal Judicial Espi-
nho, na manhã de sexta-feira, desconhecendo-se as medidas
de coação aplicadas.

Detido por injúrias
a agente de autoridade

A Esquadra Policial (Divisão de Espinho) deteve no sába-
do, pelas 2h55 da madrugada, um homem de 39 anos, serra-
lheiro, por injúrias contra agente de autoridade.

Numa sala de jogos do Casino, um homem ameaçava e
injuriava clientes e funcionários, perturbando o normal fun-
cionamento, pelo que foi solicitada a intervenção policial dos
elementos que ali prestam serviço remunerado. Aquando da
intervenção dos agentes, o indivíduo passou a proferir injú-
rias contra os agentes, ameaçando-os, recusando identificar-
se, a sair voluntariamente, acabando por reagir com
agressividade. Da detenção resultaram danos no uniforme de
um agente policial, avaliados em 81 euros e 42 cêntimos.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judi-
cial de Espinho, na manhã de segunda-feira, para conheci-
mento da medida de coação.

BURACÃO
NA RUA
DE NOSSA
SENHORA
DAS DORES

Um grande buraco feito para
substituição de tubos de sanea-
mento num prédio na Rua Nos-
sa Senhora das Dores, que os
empreiteiros nunca se preocu-
param em o fechar, e já lá vão
três meses, torna-se perigoso
para os automobilistas. E, ape-
sar de já ter chamado a atenção
na Junta de Freguesia e dos Ser-
viços Municipais, até hoje não
tive resposta. Eu mesmo já tive o
cuidado de o tapar, mas com a
chuva está cada vez pior, como
as duas fotos documentam.

Não sei de quem é a respon-
sabilidade, mas uma coisa é cer-
ta, e repito: torna-se perigoso
para os automobilistas que fre-
quentam esta Rua da Nossa Se-
nhora das Dores.

Agradecia que os responsá-
veis, tomem este caso em consi-
deração. Para bem de Silvalde e
da cidade de Espinho.

Alfredo Cadete (Silvalde)

Na correspondência dirigida à secção do “Correio do leitor” – por carta, fax, ou e-mail – os interessados devem identificar-se
com o nome, o endereço, o contacto telefónico e o número do Bilhete de Identidade, mantendo-se, todavia,

apenas no rodapé dos textos publicados o nome e a localidade dos autores.

CORREIO DO LEITOR

Fotos DIREITOS RESERVADOS

Sexta (12)

Sábado (13)

Domingo (14)

Segunda (15)

Terça (16)

Quarta (17)

Quinta (18)

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

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

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

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

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

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

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

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

Espinho: Rua 20, n.º 918 • Tel./Fax: 227 311 016 • Tlm. 919 060 275
Porto: Mercado da Foz do Douro — Rua de Diu  •  Tel. 226 174 626

FLORES NATURAIS, SECAS
E ARTIFICIAIS * PLANTAS * CESTOS

LOUÇAS * VIDROS E OUTRAS

Ornamentam-se mesas e salões para
banquetes, casamentos, baptizados, etc.
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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.

Recriações cénicas
“Espinho Vive a Semana Santa”

Espinho prepara-se para celebrar a
Semana Santa, de 14 a 19 de abril, com
recriações cénicas dos momentos mais
marcantes da vida e morte de Jesus.

Irão ocorrer pela cidade vários mo-
mentos que vão caracterizar os últi-
mos dias da vida de Jesus e o seu
quotidiano. Em celebração da Páscoa
irão realizar-se também momentos
musicais.

Para domingo está programado o
Mercado de Jerusalém, a partir das 10
horas, no Largo da Câmara Municipal.

O Domingo de Ramos é assinalado
com uma procissão a partir das 15 ho-
ras na Igreja Paroquial Anta, seguindo
até ao Largo Câmara Municipal e à
Igreja Matriz Espinho.

E para as 17h30 há “Sons da Páscoa”
– ADRA, na Rua 19.

A encenação da Última Ceia está
marcada para as 21h30 de segunda-
feira, no Centro Multimeios e a repre-
sentação de “Getsémani e Julgamento
de Jesus no Sinédrio” aprazada para as
21h30 do mesmo dia, no Parque João
de Deus.

O programa consta ainda do Con-

“Enquadrando-se num período histórico, a Semana
Santa de Espinho integra no seu programa geral atos culturais

e religiosos que a tornam numa das mais belas recriações
da Morte de Cristo, do nosso país”

certo de Páscoa às 21h30 de quarta-
feira, na Igreja Matriz de Espinho.

“Espinho Vive a Semana Santa” en-
cerra no sábado que antecede a Pás-
coa com a encenação da Via Sacra às
21h30, no Largo Câmara Municipal,
nas ruas da cidade e na Igreja Matriz
de Espinho.
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