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“Quanta” casa é possível comprar?
António Pinto “queria ser padre”
Antense de 71 anos dá razão

ao filósofo Confúcio

A tragédia da Catedral
de Notre-Dame vista e
sentida por emigrante

Coro da Academia
de Música de Espinho
no Coliseu do Porto
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Numa altura em que o

mercado do crédito

habitação e o setor

imobiliário estão

muito dinâmicos,

a plataforma

ComparaJá.pt

analisou os custos

de comprar casa nos

diferentes municípios

de Aveiro no sentido

de apurar, de acordo

com os rendimentos

e preço por metro

quadrado médios,

“quão difícil é

concretizar o sonho

de ter habitação

própria para as

famílias da região.”

Lúcio Alberto

Para tal, este portal
gratuito que permite si-
mular produtos bancá-
rios e pacotes de teleco-
municações  procurou
dar resposta às seguin-
tes questões:

“Tendo em considera-
ção uma taxa de esforço
mensal de 33%, qual o
prazo mínimo de um cré-
dito à habitação para a
aquisição de uma casa
com 100 metros quadra-
dos em cada localidade?

Tendo em conta um
prazo de reembolso de
40 anos, qual o valor má-
ximo de crédito à habita-
ção (logo, o número má-
ximo de metros quadra-

“Quanta” casa é
possível comprar?

Em cada município do distrito de Aveiro
dos que a casa poderá ter)
acessível a cada família?”

Através do estudo é
possível perceber a ne-
cessidade de se fazer uma
análise criteriosa à capa-
cidade financeira na hora
de se solicitar um em-
préstimo.

“Sendo os valores ilus-
trativos, é fundamental
que cada família faça in-
dividualmente o cálculo
da sua taxa de esforço es-
pecífica pois, seja atra-
vés do prazo ou do va-
lor, é possível ajustar o
pedido de crédito à habi-
tação por forma a não se

pressionar a taxa de es-
forço acima do recomen-
dável e,  consequente-
mente, evitar-se o sobre-
endividamento”, explica
o CEO do ComparaJá.pt,
José Figueiredo.

A taxa de esforço cor-
responde à percentagem
do rendimento familiar
destinada ao pagamento
das prestações dos cré-
ditos, sendo calculada de
acordo com a fórmula:
encargos  f inanceiros
mensais/rendimento) x
100. Idealmente, esta taxa
não deverá ser superior
a 33%, ou seja, um terço

do rendimento total do
agregado familiar.

“Ainda no que toca ao
crédi to  habi tação ,  os
consumidores deverão
igualmente procurar si-
mular condições ajustadas
ao seu caso específico de
acordo com o seu perfil e
necessidades”, acrescenta
José Figueiredo.

Na análise do Com-
paraJá .pt  fo i  também
considerado um aspeto
por vezes negligenciado
pelos consumidores no
momento de comprar
casa: a poupança prévia
necessária para fazer face

ao valor da entrada ini-
cial, montante que geral-
mente corresponde a 20%
do valor de aquisição do
imóvel.

As conclusões desta
plataforma apontam pa-
ra elevadas assimetrias
no distrito.

“Viver num municí-
pio vizinho pode signifi-
car pagar crédito habita-
ção por menos várias dé-
cadas.”

Em média, em Aveiro
é possível adquirir uma
casa com 158 metros qua-
drados solicitando um
crédito a 40 anos e pou-

pando durante seis anos
para a entrada inicial.

Caso o exercício seja
feito tendo em conta um
prazo de reembolso de
40 anos de forma a apu-
rar o valor máximo de
crédito à habitação, logo,
o número máximo de m²
que a casa poderá ter de
acordo com os rendimen-
tos de cada família nos
diferentes municípios, é
possível perceber que em
Anadia o imóvel teria 215
metros quadrados en-
quanto em Ílhavo teria
apenas 103 metros qua-
drados e em Aveiro ape-
nas 91 metros quadrados.

Conforme a análise do
portal ComparaJá.pt, em
média,  no distri to de
Aveiro é possível adqui-
rir uma casa com 158 me-
tros quadrados solicitan-
do um crédito a 40 anos e
poupando durante seis
anos para a entrada ini-
cial (equivalente a 20%
do valor do imóvel).

Nas tabelas em anexo
na página seguinte estão
resumidos os dados re-
colhidos pelo Compa-
raJá.pt para o distrito de
Aveiro, os quais demons-
tram que em Anadia, de-
rivado de um preço por
metro quadrado muito
competitivo, a compra de
casa é mais acessível: em
apenas 16 anos é possí-
vel concretizar o objetivo
de ter habitação própria.

Estes números con-
trastam muito com Ílha-
vo, por exemplo, “onde
devido ao elevado preço
dos imóveis,  comprar
uma casa com 100 me-
tros quadrados demora
quase 44 anos, pratica-
mente mais três décadas
do que no município an-
teriormente destacado.”

Mas “o cenário é ain-
da pior no concelho de

No concelho de Espinho, “uma família média terá de optar por uma
habitação de apenas 91 metros quadrados de forma a não ultrapassar

o prazo limite de 40 anos no crédito habitação”

Foto BRUNO CAPRICHOSO

Foto BRUNO CAPRICHOSO
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As conclusões
desta

plataforma
apontam para

elevadas
assimetrias
no distrito
de Aveiro

“Tendo em
consideração

uma taxa
de esforço
mensal de

33%, qual o
prazo mínimo
de um crédito
à habitação

para a
aquisição de

uma casa com
100 metros
quadrados

em cada
localidade?”

“Tendo em
conta um
prazo de

reembolso de
40 anos, qual

o valor
máximo de

crédito
à habitação

(logo, o
número
máximo

de metros
quadrados
que a casa
poderá ter)
acessível

a cada
família?”

Espinho pois, atendendo
à disparidade entre o
custo das casas e os salá-
rios, uma família média
terá de optar por uma
habitação de apenas 91
metros quadrados de for-
ma a não ultrapassar o
prazo limite de 40 anos
no crédito habitação.”

Eis os critérios de aná-
lise:

No crédito à habita-
ção foi tido em conta um
valor de financiamento
(Loan-to-Value) de 80%
do valor de aquisição e
uma TAEG de 2,9%. Os
valores são meramente
indicativos, devendo os

consumidores simular
condições ajustadas ao
seu caso específico de
acordo com o seu perfil e
necessidades.

Os dados relativos ao
valor do salário médio
bruto foram retirados da
PORDATA (“Ganho mé-
dio mensal dos trabalha-
dores por conta de ou-
trem” – 2016). Para a ob-
tenção do salário líquido
a valores atuais foi utili-
zada a calculadora da
consul tora  PwC,  ten-
do sido posteriormente
acrescida a estes valores
a taxa de evolução mé-
dia do salário líquido em
Portugal de acordo com

os dados do Instituto Na-
cional de Estatística para
o período entre 2016 e
2018.

No que respeita ao
preço do metro quadra-
do em cada um dos mu-
nicípios teve-se em con-
ta uma média ponderada
dos dados dos principais
portais imobiliários on-
line – Casa SAPO, Idea-
lista e Imovirtual – rela-
tivos aos últimos doze
meses para imóveis de
tipologia T2 e T3 (novos,
remodelados e usados
em bom estado de conser-
vação) publicados quer
por particulares quer por
profissionais.

“Silvalde merece mais”
O estado da saúde em comunicado

da Junta de Freguesia
A Junta de Freguesia de Silvalde quer

uma Unidade de Saúde Familiar em Silvalde,
“mas não está de acordo que se façam modi-
ficações num edifício com mais de 40 anos,
que não tem condições, nem de espaços nem
estruturais, para adaptar o funcionamento
de uma USF, com as exigências técnicas e de
segurança a que estas Unidades estão obriga-
das, para além de não garantir, um eficaz
funcionamento a longo prazo.”

“Isto não seria mais do que adiar a reso-
lução de um problema”, dá nota a Junta de
Freguesia de Silvalde. “É urgente começar já
a trabalhar na construção de raiz, de uma
nova Unidade de Saúde Familiar Silvalde/
Paramos.”

“No dia 10 de abril, a Câmara Municipal
de Espinho utilizou os serviços privilegiados
da ‘EspinhoTV’ propriedade da ADCE, para
publicar um artigo político e faccioso, mas
não esclareceu a sua posição quanto ao facto
do fecho da Extensão de Saúde da Marinha”,
acusa em comunicado a Junta de Freguesia
de Silvalde.

“No ano de 2013, já com a questão de falta
de médicos e criação da USF em cima da
mesa, o responsável local da ARS Norte
apresentou este assunto à Junta de Freguesia
de Silvalde (PSD), que simplesmente igno-
rou o assunto”. Prossegue o comunicado da
autarquia silvaldense. “Em ano de eleições
Autárquicas estes sabiam, que já implicava o
encerramento da Extensão de Saúde na Ma-
rinha de Silvalde, na altura governava o PSD
de Passos Coelho e Montenegro e não foram
capazes de resolver esta questão, como não
conseguiram a passagem superior pedonal,
tantas vezes prometida pelo presidente da
Câmara.”

“Ao saber deste assunto, a Câmara de
Espinho, irresponsavelmente desmantelou
escolas na freguesia de Silvalde, umas atrás
das outras, e com memória curta, desbarata-
ram património, sem precaverem o futuro
da Saúde na freguesia de Silvalde”, dá ainda
nota a Junta presidida pelo socialista José
Teixeira. “Agora, o PSD vêm tapar o sol com
a peneira, atirando culpas ao presidente da
Junta de Silvalde, só porque este concordou
como também concordou o presidente da
Junta de Paramos, com a proposta da consti-
tuição da Unidade de Saúde, apresentada
única e exclusivamente pelo coordenador da
UCSP Silvalde, numa reunião tida em 9 de
maio de 2018 na Câmara Municipal de Espi-
nho.”

Entretanto…
“Ao contrário do que disse a vereadora

Lurdes Ganicho, “…a Câmara não quer fe-
char extensão nenhuma nem decide nessa
matéria, mesmo que fosse assumir as Com-
petências do Estado o que a lei diz é que só
fica responsável pelos assistentes opera-
cionais e jardineiros…”, se a Câmara Munici-
pal não tem competência em matéria de saú-
de, terá então a Junta de Freguesia? A Lei-
quadro da transferência de competências para
as autarquias locais, que a Câmara já recusou
por duas vezes, vai muito para além, dos
assistentes operacionais e jardineiros senho-
ra vereadora, a lei é clara. Lei 50/2018 de 16
de agosto Artigo 13.º – Saúde: 1 – É da
competência dos órgãos municipais partici-
par no planeamento, na gestão e na realiza-
ção de investimentos relativos a novas uni-
dades de prestação de cuidados de saúde
primários, nomeadamente na sua constru-
ção, equipamento e manutenção…”

Todavia…
“A ARS Norte já comunicou que a Unida-

de de Saúde Familiar em Silvalde é
efetivamente uma realidade, porque quem
assumiu a constituição da USF foi o presi-
dente da Câmara no dia 27 de março junta-
mente com o ACES Espinho/Gaia, em reu-
nião com a Administração Regional de Saú-
de – Norte, para a qual não foram chamadas
as juntas de freguesia, como estava previsto
no ponto 3 do email de 7 de janeiro 2019
enviado pela vereadora aos presidentes de
juntas de freguesia.”

“Tendo em conta o nº 1 do Artº13 da Lei
50/2018 de 16 de agosto, é democraticamen-
te lícito que os presidentes da Junta de Silvalde
e da Junta de Paramos revindiquem para as
suas freguesias um edifício de raiz para fun-
cionamento da Unidade de Saúde Familiar”,
constata a Junta de Freguesia no comunicado
intitulado “Silvalde merece mais”.

“A Marinha não está só preocupada com
o fecho da sua Extensão de Saúde”, frisa a
autarquia silvaldense. “Está também preo-
cupada com a rede de transportes públicos
que não se desloca ao seu interior urbano, o
que já devia acontecer há muito tempo, com
autocarros a circular de duas em duas horas,
para o centro da vila e vice-versa.

Espera-se que o abaixo-assinado que cor-
reu na Marinha tenha alguma eficácia e força
suficiente para que a Extensão de Saúde da
Marinha continue aberta. Este instrumento
democrático que traduz na sua síntese clara-
mente, a falta do apoio autárquico no tecido
social, humano e habitacional do lugar da
Marinha nos últimos dez anos, foi o motivo
da indignação deste povo.”

“O futuro nas tuas mãos”
na Feira das Profissões

A XIII edição da Feira das Profissões organizada pelo Centro Social de Paramos,
este ano subordinada ao tema “O Futuro nas Tuas Mãos”, foi agendada para 2 e 3 de
maio, no Centro Multimeios de Espinho.

A sessão de abertura está prevista para as 14h30, no auditório, com atuação de
Power UP.

O programa na manhã seguinte consta de um workshop sobre empreendedorismo
com Eder Moreira (ADCE – Gabinete de Apoio ao Empresário), divulgação de oferta
formativa com Célia Ferreira (Mutualidade de Santa Maria). E prossegue com “profis-
sões tradicionais vs novas profissões”; stands informativos com ofertas de emprego,
formação e educação; mostra demonstrativa de oficinas de profissões tradicionais e
novas profissões; mural de ofertas de emprego e serviços; atividades e animação.
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POEMA
DE ABRIL
Povo que carregas a história
de bravura e memória,
de feitos inusitados

Já te puseste a questão:
Porquê tanta corrupção,
a que estamos obrigados?

Dizes estar farto de lições,
mas não votas nas eleições,
para que serviu o 25 de Abril?

Na política vai uma tragédia,
o povo vive na miséria,
e tu metes a cabeça no covil?

Se Abril representa a liberdade,
espero por ela com ansiedade,
dando lugar à leal democracia:

Não quero viver numa ditadura,
partidarismo, roubo que perdura,
e no estômago esta azia…

Este partidarismo ruinoso.
tem um rumo pernicioso
nas leis que os libertam da cela.

São estes políticos que “chafurdam”
prometem e nada mudam,
comem todos da mesma “gamela”,

Se política fosse futebol,
eram milhares no rol,
assistindo ao fim mágico.

Temos governantes a desgovernar,
outros tantos a “mamar”,
e o resultado final é trágico.

Esta “poligamia” parlamentar,
é a ditadura a ameaçar,
a liberdade e a história.

Estás a ser roubado e não vês?
esta corja destrói o país de vez,
sem procedentes nem memória,

Enquanto isso somos roubados,
descaradamente desacreditados,
e mal dizeres habituais.

Para a rua não saímos,
nem rigor exigimos,
articulamos que nem pardais

OPINIÃO
"PORTUGA ESPINHENSE"
Joaquim Ribeiro
tugaespinhense@gmail.com

Roubam-nos o sonho duma vida,
abandonada criança perdida,
não há dinheiro para hospitais:

Nem para a educação fundamental,
pois estão a destruir Portugal,
criando viciosos círculos leais…

Não nos livramos da maldição dos bancos
e nem usamos as armas de Tancos,
mas o nosso futuro penhoramos.

O compadrio enraizado,
com o “chico-esperto” representado,
e da justiça pouco esperamos.

Na corrupção do parlamento,
validando o eleitorado de jumento…
fazem de nós frangalho…

A ponderação está a terminar,
a inércia vai despertar,
vamos mandar tudo p´ro carvalho.

Acorda meu povo lusitano,
esta máfia com polvo à italiano,
tem tentáculos da penhora.

No combate à corrupção,
que deveria ser prioridade da nação
só a justiça peca pela demora.

Acorda povo, veio o tempo.
chegou agora o teu momento,
de arrancares o mal pela raiz…

Se nada fizermos para inverter,
um dia vamo-nos arrepender,
de não lutarmos pelo nosso país.

Porque aceitaste este desfecho,
de quem se serviu de ti como apetrecho,
quando a tua revolta é fundamental.

Vamos exigir o cumprimento,
de quem destrói o parlamento,
sem temer o juízo final.

“A mamã mais
linda e cheirosa”

Ofertas e descontos especiais de 2
a 4 maio e passeio no Dia da Mãe

Pelo quarto ano conse-
cutivo, o município promo-
ve a atividade “A Mamã
Mais Linda e Cheirosa”,
para celebrar o Dia da Mãe
que acontece a 5 de maio.

“A pensar nas mães”,
vários agentes locais, per-
fumarias, cabeleireiros e
outros, associam-se a esta

celebração, disponibili-
zando ofertas e descontos
especiais (informação bre-
vemente disponível)

De 2 a 4 de maio, visite a
Loja Interativa de Turismo-
LIT, “para apreciar a deco-
ração especial com artigos
das perfumarias aderentes
a esta iniciativa.”

No domingo de 5 de
maio, participe no Passeio
do Dia da Mãe, uma cami-
nhada organizada pela
Running Espinho, com um
percurso de 3,5 quilóme-
tros e início às 10 horas, na
Loja Interativa de Turismo
– esplanada frente ao Apar-
thotel Solverde.

“Arte em
Liberdade”
na Junta
de Silvalde

A inauguração da exposição “Arte
em Liberdade” com as pintoras Ester
de Sousa e Sá e Adolfina Mesa assina-
la as comemorações do 25 de abril em
Silvalde.

A abertura da exposição está
marcada para as 15 horas, no salão da
Junta de Freguesia.

Fechos
antecipados
de duas edições
do Jornal
Defesa de Espinho

Devido aos feriados de 25 de abril e 1 de
maio, os fechos das edições 4542 e 4543 do Jornal
Defesa de Espinho, visando a atempada distri-
buição do Jornal pelos assinantes através dos
serviços dos CTT, foram antecipadas. Assim, a
edição desta semana encerrou na terça-feira e a
próxima encerrará na terça-feira seguinte.

“Vamos de Férias”
O programa “Vamos

de Férias” ofereceu um va-
riado leque de atividades
num novo modelo de Ati-
vidades de Animação e de
Apoio à Família (AAAF) e
para a Componente de
Apoio à Família (CAF)
durante as férias da Pás-
coa.

O Município de Espi-
nho, em colaboração com
a Associação de Desenvol-
vimento do Concelho de
Espinho e os agrupamen-
tos de escolas do concelho
(Gomes de Almeida e Ma-
nuel Laranjeira), imple-
mentou um novo modelo
para as atividades de ani-
mação e de apoio à família
e para a componente de
apoio à família para os alu-

nos do pré-escolar e 1.º
ciclo do ensino básico, na
pausa letiva das férias da
Páscoa.

Este novo modelo teve
como objetivo oferecer aos
alunos um programa de
férias diversificado de
atividades de cariz edu-
cativo, desportivo, cultu-
ral e lúdicas adaptadas às
faixas etárias de ensino.

Os alunos tiveram a
oportunidade para expe-
rimentar inúmeros des-
portos individuais e co-
letivos com destaque para
a dança, acrobática, fit-
ness, jiu-jitsu, ténis, nata-
ção, badminton, esgrima
e jogos tradicionais e visi-
tar o Cinema e o Planetá-
rio do Centro Multimeios,

a Academia de Música de
Espinho, a Piscina Muni-
cipal, o Parque Ornito-
lógico de Santa Maria da
Feira – Zoo de Lourosa e o
Aquário do Porto – Sea
Life.

As atividades tiveram
lugar na Escola Secundá-
ria Dr. Manuel Gomes de
Almeida para os alunos do
Agrupamento de Escolas
Dr. Gomes de Almeida e
na Escola Básica Sá Couto
para os alunos do Agru-
pamento de Escolas Dr.
Manuel Laranjeira.

No programa “Vamos
de Férias!” participaram
455 alunos, acompanha-
dos e orientados por fun-
cionários da Divisão de
Educação e Juventude e
Divisão de Desporto da
Câmara Municipal de Es-
pinho.
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Lúcio Alberto

E no que concerne a
tecnologias (de vanguarda)…

“O que me levou há déca-
das a Barcelona foi a forma-
ção em alta tecnologia em
papel”, prossegue António
Pinto no seu rol de recorda-
ções. “Eu tinha tirado um
curso aqui em Espinho, na
NPC, e depois estive dois
meses e tal em Espanha com
catorze engenheiros a darem
formação. E tive a oportuni-
dade de vir para uma empre-

sa com mesas planas e for-
mas redondas onde se fabri-
cava duplex, triplex, cartoli-
na, etc., e que na altura era
topo de gama. Eu pensava
que já sabia muito, porque
tinha trabalhado vinte anos
noutra empresa, e voltei a
começar a partir do zero…”

…E as voltas que a vida
dá!

“Depois, voltei à empre-
sa anterior e fui encarrega-
do-geral, mas a ganhar me-
nos… só que preferia ir à
missa ao domingo e para

onde eu tinha ido trabalhar
passou-se a trabalhar tam-
bém ao domingo! No entan-
to, fui compensado com gra-
tificações.”

Entretanto…
“Conheci o padre Moura

durante quarenta anos. Era
uma pessoa extraordinária e
os antenses afeiçoaram-se
muito a ele. O padre Moura
preocupava-se muito com os
problemas sociais. O padre
João de Deus tem um discur-
so muito direto e faz-me lem-
brar os grandes sermões que
eu ouvia na Igreja de S.
Lázaro, no Porto, quando era
pequeno e ia à festa das
Lázaras.”

De facto, nada será por
acaso, como na vida de
António Pinto, que esboçou
o sacerdócio.

“Eu quando era peque-
nino queria ser padre e a mi-
nha mãe estava disponível
para isso, mas a vida não era
fácil eu compreendi o meu
pai. E assim eu e os meus
irmãos fomos trabalhei cedo
como era normal naquele
tempo. E assim fui serralhei-
ro e carpinteiro…”

E seria um bom padre?
“Eu gostava de ser padre

porque na minha ingenuida-
de de criança pensava que
iria ter a vida mais facilita-
da… Nesse tempo levava-se
ao padre isto e aquilo, porco,
fruta, mas isto e aquilo… Mas
eu acho que tinha vocação
para padre. Eu ainda hoje
tenho uma enorme admira-
ção pela Igreja e pelos pa-
dres. E sempre tive uma ex-
celente relação com os pa-
dres e até tenho tido no âmbi-
to da Diocese do Porto.”

A vida continua mas
António Pinto retoma as re-
cordações de quando era
mais novo e, por exemplo,
da ruralidade que pintava o
quadro paisagístico de Anta.

“Anta tinha muita agri-
cultura com campos e ribei-
ras, mas também havia mui-
tas serrações e algum comér-
cio. Era uma terra de lavoura
e serrações. Só nos Altos-
Céus havia três serrações.
Anta é agora uma excelente
vila e tem mais qualidade de
vida e a junta de freguesia
tem mais recursos e serviços
que antigamente não existi-
am.”

Tempos de outrora mas
ainda há muita gente idosa
em Anta…

“A Associação Social e

de Desenvolvimento da Vila
de Anta (ASDVA), da qual
não fundador porque nasceu
de uma comissão de festas e
eu não fazia parte dela,

Embora integrasse um
grupo de reformados e pen-
sionistas que estava em esbo-
ço. Foi então que fui convi-
dado para a ASDVA e a nos-
sa primeira missão foi a
angariação de associados. Ao
irmos a casa das pessoas noi-
te uma situação com os ido-
sos: havia problemas finan-
ceiros mas havia muita soli-
dão!”

“Quando se formou a
ASDVA foi uma movimen-
tação tremenda!”, regista
com ênfase António Pinto.
“Estava tudo ao lado da
ASDVA… Eu gostava de ter
fundado uma associação
vocacionada para o apoio aos
idosos e isso hoje é cada vez
mais pertinente.”

E quanto a vocações…
“A casa do meu pai era…

uma casa de música! Andei a
treinar… e aprendi solfejo.
Aprendi a tocar pífaro mas
não gostava… Eu na barriga
da minha mãe já ouvia músi-
ca. Se o meu pai fosse com a
tuna eu logo atrás dele! O
meu pai foi um dos funda-
dos da Tuna Musical de S.
Paio de Oleiros. O meu ir-
mão Vicente Pinto dedicou-
se mais ao folclore e ao Ran-
cho dos Altos-Céus.”

A cultura sempre presen-
te, ontem como hoje, na vida
de António Pinto, frequen-
tador assíduo da Biblioteca
Municipal do Porto.

“Conheço-a há quarenta
e tal anos e é um edifício que
esteve em sempre transfor-
mação. È para mim um local
onde aquiro conhecimento e
cultura.”

E foi lá que “conheceu”
um filósofo que o intrigou…

“O filósofo Confúcio dis-
se uma coisa interessante: se
queres que a tua vida seja
longa não vejas, não ouças e
não fales. Ao ler aquilo fiquei
perplexo. E se tivesse estado
com ele… dizia-lhe: Peço
imensa desculpa por estar a
discordar, mas eu vejo e ouço
o que falo quando me apete-
ce… Mas li com atenção e
concluiu que o que ele queria
dizer era que nem tudo aqui-
lo que vemos e que ouvimos
se dever dizer. E, de facto,
temos de ter cuidado com
aquilo que dizemos e nun-
ca dizer tudo aquilo que sa-
bemos. E às vezes sou pena-
lizado com a verdade, embo-
ra nunca me arrepende dis-
so…”

António Pinto também
caminha pelos cemitérios do
Porto, visitando exemplos de
obras de arte.

“Há muita História nos
cemitérios do Porto. O Prado
do Repouso só em obras de

arte é uma coisa impressio-
nante! Eu estou sempre a
aprender e costumo dizer que
os cemitérios estão cheios de
imprescindíveis e o mundo
ainda não parou, mas há pes-
soas que fazem uma falta tre-
menda e deixaram a sua mar-
ca como os mártires. Se recu-
perassem todas as obras de
arte que estão nos cemitérios
do Prado do Repouso, de
Agramonte e da Lapa, aque-
la vasta quantidade supera-
va os museus.”

António Pinto vai ficar
para a História ou para sua
história?

“Nós somos e ficamos da
maneira que nos avaliam. O
meu falecido pai dizia que
aquele que não vive para ser-
vir não serve para viver. E
também dizia que nós somos
mais recordados por aquilo
que fazemos do que por aqui-
lo que dizemos. Eu faz parte
de algumas instituições e pro-
curei fazer o meu melhor,
respeitando sempre o cole-
tivo.”

A vida tem coisas boas e
más…

“E às vezes prega-nos
partidas!”

E a política (por onde já
passou) é como na vida há
coisas boas e coisas más?

“Na política há muitos
jogos de interesse. Na políti-
ca, o que é verdade hoje,
amanhã já não é!”

“Como não havia ligações como há agora, fiz a
escola em S. Paio de Oleiros e não em Anta onde
nasci e cresci na zona do Agro Velho”, recorda
António Pinto, de 71 anos e residente ao longo
da vida em Anta. “Havia escola em Esmojães
mas o caminho era muito difícil e quase só para
carros de bois. O acesso era mais fácil e rápido
para Oleiros. Por isso anda na escola primária
em Oleiros, comunguei em Oleiros e casei
em Oleiros. Mas tive que pedir autorização
ao padre de Anta para casar em S. Paio de
Oleiros.” Outros (ou sinais dos) tempos de
gerações de infância e adolescência/juventude
que não desfrutavam das estruturas
e acessibilidades de hoje, nem tão pouco dos
“cliques” à distância de um dedo das novas
tecnologias de que a sociedade atual dispõe.

António Pinto
“queria ser padre”

Antense de 71 anos dá razão
ao filósofo Confúcio

Foto VÍTOR LANCHA

Foto VÍTOR LANCHA

Pessoas com História(s)
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Semana da Saúde

Realizaram-se atividades de sensibilização, prevenção e alerta para a qualidade de
vida da população espinhense

No âmbito do Dia Mun-
dial da Saúde (7 de abril), a
Câmara Municipal promo-
veu a terceira edição da “Se-
mana da Saúde”.

Ao longo de quatro
dias, no Fórum de Arte e
Cul tura  de  Espinho –
FACE, decorreram pales-
tras, demonstração de aju-
das técnicas/produtos de
apoio, atividades despor-
tivas, showcooking, com
o objetivo de sensibilizar,

prevenir e melhorar a qua-
lidade de vida da popula-
ção em geral.

Foram abordadas diver-
sas temáticas, nomeada-
mente sobre as demências,
a depressão, a experiência
em Gaia/Espinho da hospi-
talização domiciliária, o
Projeto Horizontes – Cen-
tro de Apoio à Vida Inde-
pendente, saúde oral e a
adoção de estilos de vida
saudáveis no que concerne

à alimentação e à atividade
física.

A “Semana da Saúde”
contou com a estreita cola-
boração do ACES Espinho/
Gaia, do Centro Hospitalar
de Gaia/Espinho, da Cati-
var Saúde, da Cerciespinho,
da Delegação do Norte da
Associação de Alzheimer
Portugal, da Delegação de
Espinho da Cruz Vermelha
Portuguesa, de Joana Cas-
tro – Nutricionista, da Nas-
cente – Cooperativa de
Ação Cultural e da Progres-
so Fitness Academy.

(Defesa da) SAÚDE

A Ozonoterapia Podal é uma técnica
que utiliza o ozono clínico como agente
terapêutico num grande número de doen-
ças, nomeadamente podais. Esta é uma
terapia totalmente natural que, sendo rea-
lizada corretamente por podologistas pós-
graduados, e utilizando geradores de
ozono fiáveis, apresenta resultados bas-
tante positivos e poucas contraindicações
ou efeitos secundários.

O ozono (O3) clínico é uma molécula
instável e obtém-se através do O2 puro; uma
mistura O2-O3 normalmente constituída por
98 por cento de O2 e somente 2 por cento de
O3, esta molécula é composta por três áto-
mos de oxigénio (O2), que se forma a partir
de uma reação térmica induzida na molécula
de oxigénio (O2), transformando-se numa
molécula rica em energia que melhora o
processo de oxigenação. Dada a sua instabi-
lidade, o contacto com o corpo humano esti-
mula a produção de defesas antioxidantes
que eliminam radicais livres (moléculas pro-
duzidas no nosso organismo, e que em exces-
so podem ter efeitos tóxicos).

Perante este cenário, é possível perceber
que a Ozonoterapia se apresenta como um
tratamento útil, uma vez que modula as
estruturas celulares desde a mitocôndria
(componente de uma célula animal), promo-
ve maior capacidade funcional global, ajuda
a eliminar o ácido úrico, elimina bactérias,
fungos e vírus da circulação, restaurando a
saúde do pé.

(Defesa da) SAÚDE

A REGRA É:
MOVER-SE MAIS E
SENTAR-SE MENOS

Combater o sedentarismo, “ser e estar”
fisicamente ativo é uma das opções de vida
mais relevantes dos e para os portugueses de
todas as idades, fundamental no que respeita
à sua saúde, longevidade e qualidade de
vida.

Portugal é um país envelhecido. Somos
10,3 milhões de habitantes (concentrados nas
zonas urbanas e litorais), com um decrésci-
mo sentido da população. Este decrescimento
deriva, essencialmente, de o número anual
de mortes ser maior do que os nascimentos,
mas também porque, nos últimos anos, tem
havido um número crescente – felizmente a
diminuir – dos portugueses que emigram.

Olhando para a média de idades, 21 por
cento dos portugueses têm 65 ou mais e só 14
por cento tem menos de 15 anos. Há já um
milhão de portugueses com 75 ou mais anos.
Sim, hoje somos menos, mas vivemos mais (a
esperança de vida é superior a 80 anos), e é
aqui que temos de confrontar as nossas op-
ções de vida e de saúde, responsavelmente e
assumidamente. A saúde é demasiado im-
portante para ficar só nas mãos dos médicos
e dos restantes profissionais. A Saúde é de
todos!

É por isso que a atividade física tem um
papel decisivo no bem-estar das populações.
Nas nossas vidas, somos capazes de confir-
mar que os nossos comportamentos são cada
vez menos ativos. No trabalho estamos mui-
to tempo sentados, em casa o comando da
televisão ou as novas tecnologias dominam o
nosso estar, nas escolas não há ginásios, e os
recreios são novos “centros de smartphones”
e obituários de brincadeiras ativas. E, depois,
os números estão aí: cerca de 10 por cento da
mortalidade prematura está associada ao
sedentarismo e à inadequação da atividade
regular desejável. Como resultado, aumenta
a obesidade, acumulam-se as doenças relaci-
onadas, direta ou indiretamente, com o
sedentarismo, e agravam-se os custos de saú-
de que podem estar associados ao absentis-
mo e à redução da produtividade.

A Organização Mundial de Saúde recor-
da que, num país com cerca de 10 milhões de
habitantes, em que 50 por cento da popula-
ção é insuficientemente ativa, o custo anual
do sedentarismo atinge os 900 milhões de
euros, ou seja, 9 por cento do orçamento do

Pedro Marques da Silva *

Ministério da Saúde português. E não estamos
a ser pessimistas. Em Portugal, de acordo
com o Eurobarómetro de 2017, apenas 5 por
cento dos portugueses com 15 anos ou mais
praticavam regularmente exercício ou des-
porto, e também só 5 por cento declarou que
fazia, habitualmente, outras atividades físi-
cas, como andar de bicicleta. E muitos mais
números existem para descrever a realidade
de que os portugueses se tornaram, inconsci-
entemente, “treinadores de bancada”.

Mas esta realidade pode mudar. Ser ativo
e persistente é, no início, escolher uma
atividade que goste, que esteja adaptada à
sua vida e ao momento que melhor lhe
aprouver. Há várias maneiras de atingir a
quantidade certa de exercício que, inicial-
mente, deve ser moderado. Todas as peque-
nas atividades contam. Fazer alguma coisa é
melhor que não fazer nada. Comece por
fazer o que for capaz, depois tente melhorar,
progressiva e continuamente. Não desista,
mas se for sedentário, comece devagar e
depois vá aumentando o tempo e a frequên-
cia da atividade física.

Há muitas maneiras de atingir a quanti-
dade certa de exercício (mais ou menos 150
minutos de atividade moderada semanal).
Caminhar é, normalmente, uma boa opção:
nas primeiras duas semanas, 10 a 15 minutos
por dia e, depois, vá juntando mais tempo e
mais dias na semana, com caminhadas pro-
gressivamente maiores. Aí já poderá acelerar
e fazer caminhadas mais enérgicas. Ou di-
versificar, como por exemplo ensaiar passei-
os de bicicleta aos fins de semana. E não se
esqueça de incluir a família e os amigos.

Tenha em atenção que alguns dos benefí-
cios em saúde, que são muitos, começam a
sentir-se imediatamente (não todos, claro),
após o exercício, e é por isso que mesmo
episódios curtos ou pequenos de atividade
física são benéfico e ocorrem tanto em ho-
mens como em mulheres, crianças e jovens,
adultos mais velhos, ou pessoas com doen-
ças ou deficiências crónicas.

Lembre-se que o mais importante é mo-
ver-se mais e sentar-se menos, pela sua saú-
de.

* Internista e Coordenador do Núcleo de
Estudos de Prevenção e Risco Vascular (da

Sociedade Portuguesa de Medicina Interna)
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Fátima Carvalho *

OZONO CLÍNICO AJUDA
A TRATAR DOENÇAS DO PÉ

Como se processa a Ozonoterapia Podal?
A aplicação de ozono no pé pode ser

efetuada através de: hidrozonoterapia; bolsa
de ozono; aplicação subcutânea de ozono; e
aplicação tópica (de água e óleos ozonizados
- activozone).

A produção de ozono destinada para esta
terapia é feita através de um gerador de
ozono (equipamento que transforma gás de
oxigénio em gás de ozono), que ao ser infun-
dido numa bolsa de ozono, entra em contac-
to com a pele, transformando-se e procuran-
do oxidar células e tecidos mortos, fungos,
bactérias, leveduras, vírus, resíduos metabó-
licos celulares e outros poluentes. Nos trata-
mentos tópicos observa-se a inativação de
microrganismos por ação direta do ozono
com rutura oxidativa das suas membranas.

De acordo com a minha experiência clíni-
ca, a Ozonoterapia Podal ostenta proprieda-
des químicas ímpares, que lhe conferem a
possibilidade de ser utilizada no tratamento
de várias doenças podais, tais como: infeções
da pele; micoses; úlcera nos membros inferi-
ores; eczema; pé de atleta; tendinite e
tendinose; dores musculares; artrite reu-
matoide e artrite gotosa; queimaduras; contu-
sões; picadas de insetos; psoríase; gretas e
fissuras; lesões articulares; tendinopatia do
tendão de Aquiles; esporão ósseo e exostoses
ósseas.

* Podologista responsável pelo Centro
Clínico do Pé de Amarante
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Concerto da Orquestra
Clássica de Espinho
na Igreja Matriz

“Tertúlia
dos 40” no
Casino (3 e
4 de maio)

Qual será o resultado de
reunir num único palco, um
músico, um pivot de televi-
são e um relatador de jogos
de futebol?! A “Tertúlia dos
40” revela-o! Um espetáculo
sobre o olhar atento de um
músico/produtor, Filipe
Fonseca, um jornalista/pivot
da RTP, Carlos Daniel, e um
jornalista/relatador da TSF,
João Ricardo Pateiro.

Todos eles dão vida às
canções que mais os marcam.
As grandes músicas, os dese-
nhos animados, as séries
televisivas, o Festival da Can-
ção, entre muitos outros te-
mas. Tudo isto misturado
com “gaffes” e histórias do
futebol e do jornalismo. No
fundo trata-se de uma tertú-
lia de três amigos que em
palco falam, cantam e riem,
interagindo com os especta-
dores.

Um espetáculo de “puro
entretenimento” no Casino
Espinho, nas noites de 3 e 4
de maio.

Realizou-se na quarta feira da Semana Santa o Concerto
de Páscoa, na Igreja Matriz de Espinho.

A Orquestra Clássica de Espinho, sob direção de Pedro
Neves, apresentou um programa que incluiu “A grande
páscoa russa (Rinsky-Korsakov)” e “Três pequenas liturgias
da presença divina (Olivier Messiaen)”, obra que contou com
o coro feminino da Escola Profissional de Música de Espi-
nho, especialmente formado para esta interpretação.

Concerto dos 180 anos da Banda
de Música da Cidade de Espinho
no Auditório do Casino

Conforme o Jornal Defesa de Espinho divulgou na preté-
rita edição, a Banda de Música da Cidade de Espinho agendou
o Concerto d0 180.º aniversário, sob a direção do maestro
Hélder Tavares, para sábado, às 21h30, no Auditório do
Casino. No concerto comemorativo da associação mais anti-
ga de Espinho, a Banda de Espinho apresentará o seu novo
fardamento, “fruto de um grande esforço da associação.”

“Contamos com todos os associados e amigos da Banda
de Espinho para homenagear todos os que tornaram possível
estes 180 anos de história!”

Os bilhetes para o Concerto estão disponíveis na Casa
Sobral (Rua 16) ou junto da Direção da Banda de Música da
Cidade de Espinho.  Contactos: banda-de-espinho@sapo.pt
e telemóvel 914825785.

Concertos de Marc Ribot
e Tom Brosseau no
Auditório da Academia

Foi agendado para as 21h30 do último dia de abril, no
Auditório da Academia de Música de Espinho, um concerto
de jazz de Marc Ribot, para maiores de 6 anos.

Dizer que Marc Ribot é um dos guitarristas mais singula-
res e enigmáticos dos últimos trinta anos não é exagero
nenhum. Homem de muitos ofícios e com um estilo difícil de
classificar, o norte-americano construiu até hoje uma prolí-
fica e variada discografia e colaborou com artistas como Tom
Waits, Robert Plant e Alison Krauss, Elvis Costello, Neko
Case, Marianne Faithful, Arto Lindsay, Caetano Veloso,
Laurie Anderson, entre muitos outros.

Com os ainda frescos “YRU Still Here?”, com o projeto
“Ceramic Dog”, e “Songs of Resistance: 1942–2018” (um
disco carregado de mensagens politicas anti-Trump), Marc
Ribot apresenta-se em Espinho a solo num concerto que
permitirá testemunhar a criatividade do músico em toda a
sua essência.

E para as 21h30 de 3 de maio está reservado o espetáculo
de folk de Tom Brosseau, também para maiores de 6 anos.

Tom Brosseau é dono e senhor de um cancioneiro
apaixonante, cimentado na sua voz emocionante, e num
livro de estilo tão heterogéneo como reconhecível. Originá-
rio de Dakota do Norte, a sua música toca os muitos pontos
cardeais da tradição norte-americana, sempre com muito
bom gosto e sensibilidade extrema. Pensem num Devendra
Banhart menos excêntrico, nos primeiros discos de Leonard
Cohen e na sensibilidade extrema de Kath Bloom ou Chet
Baker.

A National Public Radio americana diz tratar-se de uma
das mais surpreendentes vozes da folk dos dias de hoje. E
com razão: é urgente ouvir a mensagem que Tom Brosseau
carrega consigo.

“Verdegar” no Multimeios
Espetáculo do Núcleo de Etnografia
e Folclore da Universidade do Porto

O espetáculo “Verdegar”
foi agendado para 4 de maio,
às 21h30, no Multimeios.

“Verdegar” é o mais re-
cente espetáculo do Núcleo
de Etnografia e Folclore da
Universidade do Porto, um
coletivo com uma história de
trinta e seis anos de vida, de
pesquisas e recolhas, viagens
e partilhas.

“Mostrar e preservar a
nossa cultura popular tradi-
cional é o que queremos e
gostamos de fazer. Desta vez,
mudámos o nosso método
de pesquisa, mas mantive-
mos o mesmo objetivo. Não
procurámos as tradições, mas
as estórias. Centrámo-nos na
região do Douro Verde e na
primeira metade do século
XX.” “Verdegar” nasce da
memória: a individual e a
coletiva, a documentada e a
imaginada, a nossa e a dos
outros. “Verdegar” reproduz
estórias verdadeiras, “recor-
dadas e relatadas por quem
viveu o trabalho, o amor e a
festa, em condições difíceis e
longe de tudo, apesar de ser

curta a distância para a gran-
de cidade.”

No entanto, “como quem
conta um conto acrescenta um
ponto, foram vários os fios
que fomos entrelaçando numa
teia de ficção e realidade.”

Por um lado, “as pessoas
que ouvimos, entre os seten-
ta e os cem anos, falaram-nos
da sua meninice e juventude,
mas também dos seus ante-
passados e das suas experi-
ências, com o olhar toldado
pela nostalgia e a clarividên-
cia dos muitos anos vividos.”

Por outro, “nós próprios
fomos tecendo redes de co-
nexão entre os seus relatos e
aquilo que imaginávamos,
nos tinha sido contado ou
tínhamos lido e investigado.”

Entretanto…
“Hesitações, dúvidas e

incertezas percorreram a nos-
sa escrita durante muitos
meses, mas encontrámos a
inspiração em Entre-Os-Rios
e Baião, em Amarante e
Cinfães, Resende e Penafiel,
ao passarmos o Douro em
Castelo de Paiva, ao comer-

mos o bazulaque de Baião e
ao bebermos o verde macio
destas encostas e vales. Pro-
curámos os paus de lódão de
Gestaçô e as melhores laran-
jas deste Douro, que juntá-
mos aos bombos de Ama-
rante, num toque de rigor e
tradição, como sempre faze-
mos com a identidade do país
que somos. O resultado é este
Verdegar: uma leitura subje-
tiva e muito criativa de estó-
rias de vida, que centrámos
temporalmente na década de
40 do século passado, mas
que se refere a mais de cem
anos de vivências e tradi-
ções.”

Finalmente…
“Assumimos ‘Verdegar’

como um palimpsesto de in-
fluências, fontes e vontades
que é, à nossa maneira, uma
homenagem sentida a quem
connosco partilhou estórias
de vida e, através deles, a
várias gerações que viveram
(vivem) e construíram (cons-
troem), durante mais de um
século, a paisagem humana
da região do Douro Verde.”

Concerto da Orquestra
Clássica de Espinho
na Igreja Matriz

Soy Tradición no Casino
Soy Tradición é o espetáculo que encerra nas noites de 26

e 27 a agenda cultural do mês de abril no Casino Espinho e
retrata uma viagem através de países e de séculos, da herança
ímpar de bens culturais e costumes que unem os povos
latinos pela sua similaridade e heterogeneidade.

Da tradição esculpida nas ruas estreitas e íngremes de
Lisboa, dos bairros onde se vive o Fado, no silêncio da noite,
envolto em mistério de uma alma que o sabe escutar até ao
vibrar dos tambores no colorido das ruas de Porto Rico,
Buenos Aires, Havana, Rio e tantas outras, no espírito de um
povo, crente e folião, partilhando danças, unindo os corpos
e as almas com ritmos sensuais do Caribe, cortejando e
balançando na cumbia, na salsa, na kizomba ou no tango!

“O Verão de Sangailé” no Cinema do Casino
Realização de Alante Kavai no Fest Cineclube de Espinho a 1 de maio

Foto VÍTOR LANCHA

“O Verão de Sangailé”,
com realização de Alante
Kavai e interpretação de
Aiste Dirziute, Julija Ste-
ponaityte, Jurate Sodyte e
Martynas Budraitis, será o
filme projetado no Auditó-
rio do Casino no primeiro
dia de maio, às 21h30, com

entrada gratuita no âmbito
da programação mensal do
Fest Cineclube de Espinho.

Trata-se de um filme de
2015 (drama para maiores de
14 anos), que estreou a 17 de
agosto de 2017.

Sangailé, de 17 anos, é
fascinada por aviões de acro-

bacia. Por sofrer do medo
das alturas, nunca ousou en-
trar num dos cockpits.

Num show aeronáutico
de verão, perto da vila do
lago dos seus pais, ela conhe-
ce Auste, uma jovem local,
da sua idade, que ao contrá-
rio de Sangailé, vive a vida

ao máximo com criatividade
e desafios. À medida que as
duas jovens se tornam aman-
tes, Sangailé permite que
Auste descubra o seu segre-
do mais íntimo, e encontra
neste amor adolescente a
única pessoa que realmente
a encoraja a voar.
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AGENDA

Está patente até ao último dia de abril na Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva uma nova exposição
de MailArt e ArtByMail, sob a curadoria do artista

Monsenhor enVide neFelibata, intitulada “Provocatorium
– Arte Postal e correspondência de guerra”

...com legenda!

Foto DIREITOS RESERVADOS

25 de abril
15 horas – salão da Junta de

Freguesia de Silvalde
Inauguração da exposição

“Arte em Liberdade” com
as pintoras Ester de Sousa e
Sá e Adolfina Mesa

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

Inauguração da Bienal Inter-
nacional de Arte de Espi-
nho

25 e 28 de abril
15h30 – Planetário do

Multimeios
“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 fun-
ciona a fotossíntese e de que
forma é que as árvores con-
tribuem para a diversidade
da vida na Terra através da
produção de oxigénio.

A história é apresentada por
duas personagens muito pe-
culiares: uma joaninha de
nome Dolores e o seu me-
lhor amigo, um pirilampo
chamado Miguel. “É uma
sessão de planetário perfei-
ta para toda a família, que
promove a consciencia-
lização para a proteção da
natureza em que vive-
mos…”

Classificação: maiores 4 anos
Duração: 45 minutos

16h30 – Planetário do Multi-
meios

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

do há quatro mil e quinhen-
tos milhões de anos. A luz
que hoje aquece a nossa pele
foi sentida por todas as pes-
soas que já viveram. É a
nossa estrela mais próxima
e a central energética do
nosso planeta, a fonte da
energia que impulsiona os
nossos ventos, o nosso cli-
ma e toda a vida. A passa-
gem do seu disco de fogo
pelo céu - dia após dia, mês
após mês – foi para incon-
táveis 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
toneladas de hidrogénio a
cada segundo e 500 vezes
mais massivo que todos os
planetas juntos. “Descubra
os segredos da estrela mais
importante das nossas vi-
das nesta sessão de planetá-
rio e deixe-se envolver por
imagens nunca antes vistas
da violenta superfície do Sol

no formato de cinema
imersivo!”

Classificação: maiores de 8
anos

Duração: 45 minutos

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

25 a 30 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
Cultura de Espinho)

“Palco das Marionetas” (ex-
posição permanente)

25 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

25, 26 e 27 de abril e
1 de maio
16h30 e 21h30 – Cinema do

Multimeios
“Vingadores: Endgame” (2D

e 3D) – estreia nacional
Realizador: Joe e Anthony

Russo
Atores: Robert Downey Jr.,

Chris Hemsworth, Chris
Evans e Scarlett Johansson

Categoria: ação e aventura
Classificação: maiores de 12

anos
Duração: 3 horas e 2 minutos
Culminar de múltiplas his-

tórias interligadas, este
quarto filme da saga Vinga-
dores significa um ponto
de viragem numa jornada
épica. Os heróis irão final-
mente perceber o quão frá-
gil é a realidade em que
vivem e os sacrifícios que
devem ser feitos para sus-
tentá-la…

25, 26, 27, 28 de abril e
1 de maio
21 horas – Casino
Sonus Faber
Serão relaxante ao som de

acordes no Baccará

26 e 27 de abril
21 horas – Casino
Espetáculo Soy Tradición

23 horas – Casino
Andor Violeta
Música ao vivo no The Joker

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

27 de abril
11 horas – Biblioteca Munici-

pal
Bebéteca – “A Quinta”
Etecetera Associação Artísti-

ca
Num mundo cada vez mais

modernizado, o espetáculo
“A Quinta” fará com que os
bebés despertem para um
mundo sempre desconhe-
cido – devido à sua idade –
o mundo dos sons do bada-
lo, dos animais que acor-
dam, o mundo do cheiro do
feno, da terra molhada ou
até mesmo do toque na
lama... A viagem começa
com Paulinha que vive
numa quinta e recebe a sua
grande amiga da cidade –
Sofia. “As peripécias são
muitas e a viagem que a
Sofia desconhece acabará
por se tornar inesquecível!”

Destinatários: bebés dos 6 aos
36 meses e famílias (lotação
já esgotada)

11 horas – Biblioteca Munici-
pal

Oficina “Mailart & Artby-
mail”

Público-alvo: crianças maio-
res de 6 anos (cada uma
acompanhada por um adul-
to)

Inscrição prévia
Nesta oficina serão explora-

dos materiais e técnicas de
expressão plástica comum
à Arte Postal

Organização: Serviço Edu-
cativo da Divisão de Cultu-
ra e Museologia da Câmara
Municipal de Espinho

Direção artística: Monsenhor
enVide neFelibata

15h30 – Planetário do Multi-
meios

“Lendas do Céu Noturno:
Perseu e Andrómeda”

Duração: 40 minutos
Classificação: maiores 4 anos
“Lendas do Céu Noturno:

Perseu e Andrómeda”
É uma divertida versão da

história da princesa Andró-
meda, que, por castigo di-

vino pela vaidade de sua
mãe, é sacrificada a um
monstro marinho – e salva
pelo herói Perseu!

Classificação: maiores 4 anos
Duração: 40 minutos

16h30 – Planetário do Mult-
imeios

“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…”

Classificação: maiores de 8
anos

Duração: 45 minutos

21h15 – Planetário do Multi-
meios

Sessão dupla: Planetário com
cinema imersivo “Explore”

“Marte, durante séculos, tem
sido um objeto de fascina-
ção humana.

Outrora misterioso, poderá
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 oportunida-
de de observar objetos ce-
lestes, como o planeta
Júpiter, Marte, Saturno, a
Lua, estrelas, nebulosas e
enxames e, ao mesmo tem-
po, podemos ir vendo as
constelações do céu noturno

visíveis nesta altura do ano.
Esta é uma atividade para
toda a família, na qual ire-
mos tentar aproximar o
público do céu noturno e
da Astronomia!”

A sessão de observação só se
realizará em caso de condi-
ções meteorológicas favo-
ráveis

21h30 – Auditório do Casino
Concerto dos 180 anos da

Banda de Música da Cida-
de de Espinho

28 de abril
18 horas – Auditório Nas-

cente
“Cinanina +” apresenta “A

minha vida de Courgette”
Destinatário: maiores 6 anos
Entrada livre

28 de abril
21h30 – Cinema do Multi-

meios
“Vingadores: Endgame” (2D

e 3D)
Realizador: Joe e Anthony

Russo
Atores: Robert Downey Jr.,

Chris Hemsworth, Chris
Evans e Scarlett Johansson

Categoria: ação e aventura
Classificação: maiores de 12

anos
Duração: 3 horas e 2 minutos

30 de abril
15 horas – Biblioteca Munici-

pal
“Tricotar Histórias”
Espaço de encontro de pes-

soas que praticam tricot,
crochet, ou outras técnicas
de trabalho com agulhas,
conciliando com partilha de
saberes, leituras e memó-
rias

Público-alvo: população
adulta/sénior

Inscrições gratuitas

16h30 – Cinema do Multi-
meios

“Vingadores: Endgame” (2D
e 3D)

Realizador: Joe e Anthony
Russo

Atores: Robert Downey Jr.,
Chris Hemsworth, Chris
Evans e Scarlett Johansson

Categoria: ação e aventura
Classificação: maiores de 12

anos
Duração: 3 horas e 2 minutos

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

Concerto jazzz de Marc Ribot
Classificação: maiores de 6

anos Duração: 90 minutos

1 de maio
21h30 – Cinema do Casino
Fest Cineclube de Espinho
“O Verão de Sangailé”
Atores: Aiste Dirziute, Julija

Steponaityte, Jurate Sodyte
e Martynas Budraitis

Realizador: Alante Kavai
Categoria: drama
Classificação: maiores de 14

anos

Ingresso gratuito
Sangailé, de 17 anos é fasci-

nada por aviões e o seu so-
nho é aprender a voar, mas
tem medo das alturas...

2 de maio
14h30 às 17h30 – Multimeios
XIII Edição da Feira das Pro-

fissões Tema: “o futuro nas
tuas mãos”

Organização: Centro Social
de Paramos

2, 7 e 8 de maio
16h30 – Cinema do Multi-

meios
Diamantino”
Realizadores: Gabriel Abran-

tes e Daniel Schmidt
Atores: Carloto Cotta, Cleo

Tavares, Anabela Moreira e
Margarida Moreira

Categoria: comédia, fantasia
e ficção

Classificação: maiores de 14
anos

Duração: 1 hora e 32 minutos
Diamantino, o maior joga-

dor de futebol do mundo,
perde o seu talento e termi-
na abruptamente a carrei-
ra. Em busca de um novo
propósito na vida, o ícone
internacional embarca nu-
ma odisseia delirante, onde
procura a origem do seu
génio, enfrenta o neofas-
cismo, envolve-se na crise
dos refugiados e mergulha
na questão das mutações
genética…

3 de maio
9h30 às 17 horas – Multimeios
XIII Edição da Feira das Pro-

fissões Tema: “o futuro nas
tuas mãos”

Organização: Centro Social
de Paramos

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

Concerto de folk de Tom
Brosseau

Classificação: maiores de 6
anos Duração: 60 minutos

3 e 4 de maio
21 horas – Casino
“Tertúlia dos 40”
Espetáculo de “puro entrete-

nimento”

3 e 5 de maio
16h30 e 21h30 – Cinema do

Multimeios
Diamantino”
Realizadores: Gabriel Abran-

tes e Daniel Schmidt
Atores: Carloto Cotta, Cleo

Tavares, Anabela Moreira e
Margarida Moreira

Categoria: comédia, fantasia
e ficção

Classificação: maiores de 14
anos

Duração: 1 hora e 32 minutos

4 de maio
21h30 – Multimeios
“Verdegar”
Espetáculo do Núcleo de

Etnografia e Folclore da
Universidade do Porto
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O Coro da Academia de Música de
Espinho (Afonso Varadinov, Afonso Lei-
te, Anita Silva, Beatriz Lapa, Bernardo
Proença, Carolina Branças, Diana Maia,
Guilherme Amaral, Guilherme Olivei-
ra, Gustavo Silva, Iara Ferreira, Inês San-
to, Inês Silva, Inês Faria, João Correia,
João Moreira, Júlia Oliveira, Letícia
Serralva, Lucas Ferreira, Mafalda Vas-
concelos, Margarida Montenegro, Ma-
ria Costa, Maria Brandão, Maria Teixeira,
Maria Lunet, Mariana Gomes, Marta
Ferreira, Marta Pinheiro, Matilde Lou-
reiro, Matilde Almeida, Matilde Zenha,
Matilde Marques, Mia Lopes, Miguel
Mota, Mísia Lages, Rafael Leite, Rafael
Pena, Raquel Monteiro, Rita Silva, Sofia
Moreira, Sofia Sá, Tomás Cunha e Vasco
Valente) da professora Raquel Couto,
participou no concerto ‘Sonho de Uma
Noite de Verão’, no Coliseu do Porto,
com a Orquestra do Festival Dias da
Música, dirigida pelo maestro Cesário
Costa e com os coros dos Meninos Can-
tores da Trofa e Lira, com as solistas Ana
Maria Pinto (soprano) e Patrícia Quinta
(meio-soprano) e com o narrador Pedro
Penim.

A iniciativa, integrada na estreia do
Festival Dias da Música do Centro Cul-
tural de Belém no Porto, decorreu no dia
18 passado na emblemática sala de

Com a
Orquestra
do Festival

Dias da Música
dirigida

pelo maestro
Cesário Costa
no em “Sonho
de Uma Noite

de Verão”

Coro da Academia de Música
de Espinho no Coliseu do Porto

espetáculos da Invicta, o Coliseu
do Porto Ageas, numa coprodução
do Coliseu do Porto Ageas e o Cen-
tro Cultural de Belém, em parceria
com a Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissio-
nal.

‘Sonho de Uma Noite de Verão’,
obra de Felix Mendelsshon, con-
tou, assim, com a magnífica parti-
cipação do Coro da Academia de
Música de Espinho, sob a direção
de um conhecídissimo e conceitua-
do maestro, Cesário Costa, que em
tempos dirigiu a Orquestra Clássi-
ca de Espinho e que atualmente
assume a direção artística da Or-
questra Metropolitana de Lisboa,
entre muitas outras participações
que vem registando quer no nosso
País, quer a nível internacional.

Manuel Proença

Fotos MANUEL PROENÇA

No domingo, às 18 horas, o
“Cinanima +” apresenta “A mi-
nha vida de Courgette”, no Audi-
tório Nascente (Rua 16) com en-
trada livre e para maiores de 6
anos.

Esta obra conta a história sen-
sível e emotiva de Courgette, a
estranha alcunha de um rapaz de
9 anos. Apesar da sua história
única é surpreendentemente uni-
versal. Depois da repentina mor-
te da mãe, Courgette torna-se
amigo de um simpático polícia,
Raymond, que acompanha o me-

“A minha vida de Courgette”
em cinema de animação

nino até à sua nova casa de aco-
lhimento, repleta de outros ór-
fãos da sua idade. Courgette tem
desde logo dificuldades em in-
tegrar-se neste estranho, e por
vezes hostil, ambiente. Contu-
do, com a ajuda de Raymond e
dos seus novos amigos, o pe-
queno acaba por aprender a con-
fiar, encontrar o amor e mesmo
uma família só sua.

Não perca, a oportunidade
de ver ou rever uma obra
galardoada com o Prémio do
Público, no Festival Internacio-
nal de Animação de Annecy
(França); e nomeada para o Me-
lhor Filme de Animação nos
Golden Globes e Oscars – Aca-
demy Awards.
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Espinho no Mundo

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

Especialidade em Peixe de Mar

Ao final da tarde de 15
de abril, o mundo assistiu à
tragédia do incêndio da Ca-
tedral de Notre-Dame de
Paris. “A França, e em par-
ticular Paris, vive este mo-
mento de tristeza e dor de
perca duma parte da sua
história e de arquitetura e
religiosa”, dá nota o emi-
grante Joaquim Ribeiro ao
Jornal Defesa de Espinho.

“O trabalho dos bombei-
ros foi magnífico, mas não
impediu que o fogo consu-
misse quase toda a cobertura
em madeira, duma beleza e
arte testemunho dum passa-
do de grandes obras e savoir-
faire”, acrescenta Joaquim
Ribeiro. “As causas ao mo-
mento, são atribuídas, aos
trabalhos que decorriam há
já alguns meses.”

“Paris acordou mais po-
bre no dia seguinte”, retrata
Joaquim Ribeiro, natural de
Fiães e há longas décadas com
residência em Espinho. “Até
o tempo parece juntar a sua
tristeza à dos habitantes e

milhares de turistas que en-
topem todos os passeios ad-
jacentes (tirando os que se
encontraram fechados por
medida de segurança).”

“Encontro por aqui jor-
nalistas de todo o mundo a
testemunhar e registar em
imagens desta ‘amputação’
de um dos maiores símbolos
de Paris”, relata ainda Joa-
quim Ribeiro. “Também para
mim, que visito frequente-
mente este local, é triste vol-
tar cá e ver esta tragédia, so-
bretudo na quadra da Pás-
coa.”

“Mas como disse Macron,
Presidente da França, tudo
vai ser reconstruído”, otimiza
Joaquim Ribeiro. “Não como
antes, mas respeitando a his-
tória.”

“A Páscoa é a ressurrei-
ção e este monumento vai
certamente ressurgir com a
sua beleza de arquitetura e
local de culto”, conclui com
expetativa Joaquim Ribeiro,
num jardim tendo em frente
a Notre-Dame.

A tragédia
da Catedral

de Notre-Dame
Relato do emigrante

Joaquim Ribeiro em Paris
Fotos JOAQUIM RIBEIRO

Fotógrafo VÍTOR LANCHA

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

Gravo cassetes música p/ CD
Contatos:

918 735 306  * 962 788 407

RECORDE SEU PASSADO
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Sporting Clube de Espinho
vence nos escalões de infantis

Tigre Cup reúne mais de meio milhar de crianças

As equipas de infantis
(A e B) do Sporting Clube
de Espinho foram as gran-
des vencedoras da oitava
edição do Torneio Tigre
Cup 2019. O Futebol Clube
de Cortegaça venceu no es-
calão de benjamins A, a As-
sociação Desportiva Vale-
cambrense nos benjamins B
e o Futebol Clube Maciei-
rense nos traquinas A. Uma
prova apadrinhada pelo
conceituado treinador, Ma-
nuel José e que contou com
a participação de mais de
meio milhar de crianças e
cerca de quatro dezenas de
equipas, que decorreu no
Centro de Formação do Sp.
Espinho, em Silvalde desde
o passado dia 17 até sába-
do. O torneio, sob o lema
“Não me grites... apoia-

me”, foi organizado pelo
Futebol de Formação do
Sporting Clube de Espinho
e abrangeu os escalões de
futebol de sete, desde os tra-
quinas A até aos infantis A.

Participaram na prova
as equipas do Sporting Clu-
be de Espinho, em todos os
escalões, Clube Geração Pa-
ramos, Associação Despor-
tiva da Freguesia de Anta,
Mosteirô, Arada, Paços de
Brandão, Vilamaiorense,
União de Lamas, Fiães,
Leverense, S. João de Ver,
Canelas, Argoncilhe, Fa-
jões, Pessegueirense, Cor-
tegaça, Sanguedo, Arco-
zelo, S. Vicente Pereira,
Feirense, Macieirense e Es-
cola de Futebol Hernâni
Gonçalves.

No final do torneio fo-

ram distribuídos os prémios
às equipas classificadas nas
três primeiras posições de
cada escalão etário, bem
como aos melhores jogado-
res, melhores guarda-redes

e melhores marcadores,
numa cerimónia que con-
tou com a presença, entre
outros, do vice-presidente
e vereador com o pelouro
do Desporto da Câmara

Municipal de Espinho, Vi-
cente Pinto, do presidente
da Junta de Freguesia de
Espinho, Vasco Alves Ri-
beiro, do patrono da prova,
Manuel José, do presidente

do Sp. Espinho, Bernardo
Gomes de Almeida e de al-
gumas das mais carismáti-
cas figuras dos tigres, no-
meadamente, Carlos Pa-
drão.

Fotos DIREITOS RESERVADOS
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Resultados
Amarante FC-Paredes ............................................................. 1-0
Cinfães-Penalva Castelo .......................................................... 2-1
Gondomar-Gafanha ................................................................. 6-1
Marítimo B-Cesarense ............................................................. 2-2
AD Sanjoanense-U. Madeira ................................................... (*)
Sp. Mêda-Lusitânia Lourosa ................................................... 0-2
Sp. Espinho-Leça ..................................................................... 1-0
Lusitano FCV-SC Coimbrões ................................................. 3-2
Águeda-FC Pedras Rubras ..................................................... 0-0
(*) Adiado para 01/05

Classificação
J V E D F-C P

Lusitânia Lourosa 31 17 12 2 49-24 63
Gondomar 31 17 9 5 48-20 60
Sp. Espinho 31 17 9 5 42-19 60
Lusitano FCV 31 16 8 7 54-22 56
Águeda 31 14 11 6 40-25 53
AD Sanjoanense 30 14 10 6 39-28 52
Amarante FC 31 14 8 9 42-25 50
Marítimo B 31 10 13 8 48-38 43
Paredes 31 12 6 13 41-32 42
SC Coimbrões 31 10 10 11 35-36 40
Cinfães 31 11 7 13 31-35 40
U. Madeira 30 10 8 12 23-31 38
FC Pedras Rubras 31 8 14 9 33-38 38
Leça 31 10 7 14 31-40 37
Gafanha 31 10 4 17 43-62 34
Penalva Castelo 31 7 6 18 27-62 27
Cesarense 31 3 12 16 34-51 21
Sp. Mêda 31 0 2 29 18-90 2

Jornada 32.ª - 28/04 – U. Madeira-Águeda; AD Sanjoanense-
Gondomar; Penalva Castelo-Paredes; Leça-Cinfães; SC
Coimbrões-Amarante FC; Cesarense-Sp. Espinho (Cesar - 16h00);
Gafanha-Lusitano FCV; Lusitânia Lourosa-Marítimo B; FC Pe-
dras Rubras-Sp. Mêda.

CAMPEONATO DE PORTUGAL — SÉRIE B

Estádio do Bolhão (Fiães)

T

Cartões

Su
bst

.

AS EQUIPAS Cartões
ASu

bst
.

V

Árbitro: Carlos Pizarro (AF Braga)
Árbitros Assistentes: Fernando Alves e  Jorge Abreu

V A

Sp. Espinho
1

Leça FC
0

Ao intervalo: 1-0
Golos: 1-0, por Paulinho (38’)

Victor Braga
Vitinha

Gil Dias
11’ João Ricardo

Gonçalo
Edgar Abreu

85’ Leo Cordeiro
85’ Wilson
73’ Gustavo Moura

Jaime Poulson
Paulinho

RUI QUINTA
Ivo

Ferreira
85’ Luka

Rafa
73’ Carlitos

90’ 85’ André Luiz
Ivan Santos

Cristiano
Mateus 81’
Materazzi 64’
Lapuschenko 26’
João Pedro
Samuel Teles
Landry Nkolo 54’
Bruno Simões 79’
Miguel Ângelo 74’
Zé Carlos
Miguel Lopes
DOMINGOS BARROS
Gustavo
Alex Sá 81’
Jair 54’ 58’
Marcos
Rui Sousa
Pedro Prazeres 74’
Pedro Pinto

c

c

Manuel Proença

A equipa de futebol sé-
nior do Sporting Clube de
Espinho levou de vencida,
em Sábado de Páscoa, o Leça
Futebol Clube, em jogo da

31.ª jornada da Série B do
Campeonato de Portugal.
Um golo bastou para que os
tigres somassem os três pre-
ciosos pontos que os man-
têm ‘colados aos dois primei-
ros classificados – a três pon-

tos do primeiro, o Lusitânia
de Lourosa e em igualdade
de pontos com o segundo, o
Gondomar. E, agora, a equi-
pa de Rui Quinta terá pela
frente mais três finais até ao
fim da primeira fase – vai a
Cesar no domingo, ao Está-
dio do Mergulhão, para de-
frontar o Cesarense, penúlti-
mo classificado; recebe o
Lusitânia de Lourosa, a 5 de
maio, no Estádio do Bolhão,
em Fiães; e joga na última
jornada, a 12 de maio, na
Gafanha da Nazaré, com o
Gafanha.

O jogo de sábado não foi
nada fácil para a equipa
espinhense, pois teve pela
frente um adversário muito
forte e muito bem estru-
turado. E, embora a equipa
alvinegra não tenha tido, ao
longo da partida, o domínio
do jogo, teve a arte e a inteli-
gência de saber contornar
todas as dificuldades criadas
pelo Leça.

Foi precisa quase toda a
primeira parte para que os
tigres conseguissem desmon-
tar a estratégia dos mato-
sinhenses. Um golo de Pau-
linho, em contra-ataque, pelo
meio, foi a ‘chave’ para o que
daí poderia ter vindo. O bra-
sileiro, isolou-se e bateu com
grande facilidade, e saber, o
guardião adversário, Cris-
tiano. E em menos de dois
minutos, a cinco do final do
primeiro tempo, os espi-
nhenses poderiam ter chega-
do ao segundo golo, da mes-
ma forma, mas por intermé-
dio de Gustavo Moura, que
se isolou e que rematou con-
tra o guarda-redes do Leça.
Demérito do ponta-de-lança
brasileiro, é verdade, mas
mérito, também, do guardião
dos visitantes.

Com um Leça muito for-

te em praticamente todos os
sectores, esperava-se uma
resposta no segundo tempo.
Mas os alvinegros não quise-
ram deixar os seus créditos
por ‘mãos alheias’ e, cinco
minutos depois do apito ini-
cial, Wilson foi derrubado
dentro da grande-área pelo
guarda-redes, Cristiano. Um
‘escandaloso’ penalti que
acabou por não ser assina-
lado pela equipa de arbi-
tragem que poderia dar o
segundo golo ao conjunto
de Rui Quinta.

Apesar do ascendente do
Sporting Clube de Espinho,
no tempo complementar, a
equipa do Leça não atirou a
‘toalha ao chão’! Os leceiros
implementaram alterações e
ficaram com um meio-cam-
po mais criativo e possante.
E numa clamorosa falha de
João Ricardo, que tropeçou
autenticamente num maltra-
tado relvado, o Leça poderia
ter chegado ao empate, com
um dos seus avançados a ter
pela frente o guardião Victor
Braga. Aqui ficaram algumas
dúvidas num lance que os
leceiros reclamaram, tam-
bém, grande penalidade.

Mas foi a partir deste lan-
ce que criaram outras ocasi-
ões onde Victor Braga foi a
estrela, defendendo o possí-
vel e o impossível, salvaguar-
dando, assim, a vantagem da
sua equipa e os consequentes
três pontos.

Mas os espinhenses po-
deriam, novamente, ter feito
o segundo tento, por inter-
médio de Jaime Poulson, que
rematou ao lado da baliza
adversária.

O final foi, portanto, mui-
to sofrido. Contudo, o resul-
tado premeia a equipa que
mais oportunidades de golo
criou.

‘Osso duro de roer’
Tigres resolvem mais uma

das ‘finais’
O jogo de sábado, diante o Leça Futebol Clube,
não fugiu à regra e foi mais uma das quatro
finais que o Sporting Clube de Espinho
tinha pela frente. Os leceiros foram ‘osso duro
de roer’, mas os tigres tiveram a arte e
o engenho para desmontar a estratégia
implementada pelo adversário. E a verdade
seja dita: poderiam os espinhenses ter chegado
ao 2-0, mas o adversário também poderia
ter atingido a baliza dos alvinegros, não fora
a excelente forma e a exibição do guarda-redes
brasileiro, Victor Braga que teve uma
‘mão cheia’ de importantes intervenções.

Foto FRANCISCO AZEVEDO

Foto FRANCISCO AZEVEDO

Três “a doer”
As três próximas (últi-

mas) jornadas serão decisi-
vas para o desfecho da Série
B do Campeonato de Portu-
gal no que concerne aos dois
primeiros lugares que darão
acesso ao play-off para o
apuramento para a luta pelo
título e a consequente subida
à II Liga.

Eis os jogos dos três prin-

cipais candidatos para as pró-
ximas três jornadas:

32.ª Jornada (28 abril)
Cesarense-Sp. Espinho

Lourosa-Marítimo B
Sanjoanense-Gondomar

33.ª Jornada (5 maio)
Sp. Espinho-Lourosa

Marítimo B-Gondomar
34.ª Jornada (12 maio)
Gafanha-Sp. Espinho

Lourosa-Paredes
Gondomar-Águeda
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Torneio Cidade
de Espinho
hoje na Piscina
Municipal

O Sporting Clube de Espinho vai organi-
zar hoje, quinta-feira, na Piscina Municipal
de Espinho, o XVII Torneio Cidade de Espi-
nho para o escalão de Cadetes.

A prova irá decorrer entre as 9h30 e as
15h30.

O torneio com mais inscritos do ca-
lendário nacional vai ser jogado no pró-
x imo f im-de-semana,  em Paços  de
Brandão. O Clube de Ténis de Espinho
organiza a etapa do Circuito Solverde
em veteranos.

O evento vai começar com o quadro
de qualificação hoje, quinta-feira, e tem
a final prevista para a tarde de domingo.

São 80 jogadores inscritos com gran-
de destaque para o quadro mais jovem

(+35 anos) onde estarão a competir os
cinco primeiros do ranking e com pre-
sença de sete jogadores do top 10.

Além de ser a maior prova do ano até
ao momento é, também, a competição
com o maior número de inscritos que o
Clube de Ténis de Espinho organiza, o
que eleva não só a responsabilidade,
como “o compromisso da Direção para
que as provas do clube continuem a ser
um sucesso como até aqui”.

Académica de Espinho-Clube K
hoje (25 de abril) às 15 horas

A equipa de voleibol de
seniores masculinos da As-
sociação Académica de Es-
pinho, na sua deslocação a
Viana do Castelo, no sába-
do, acabou por não ter sor-
te e saiu derrotada pelo
Voleibol Clube de Viana por
3-2 (25-21, 25-22, 19-25, 21-
25 e 15-12).

Os academistas terão

hoje, quinta-feira (25 de
abril) um importantíssimo
jogo diante o Clube K, às 15
horas, no Pavilhão Ar-
quiteto Jerónimo Reis, em
Espinho. Os mochos terão
de vencer os açorianos para
acalentarem a esperança de
se manterem no principal
escalão do voleibol portu-
guês.

E mesmo vencendo, tudo
ainda estará em aberto para a
última jornada, a realizar no
sábado, com os espinhenses
a receberem o Leixões, pri-
meiro classificado e os insu-
lares a jogarem em casa com
o Castêlo da Maia!...

Entretanto, durante as
férias escolares da Páscoa, a
Associação Académica de

Espinho participou no tor-
neio do Esmoriz Ginásio Clu-
be “TIVE 2019” com três es-
calões: as meninas dos minis
B, os infantis e os cadetes. As
minis B ficaram no 2.º e 6.º
lugares, os infantis no 3.º lu-
gar e os cadetes também no
3.º lugar.

Os juniores masculinos
da Académica de Espinho
terminam esta semana a se-
gunda fase do Campeonato
Nacional, na quinta-feira, em
casa, com o Amares Vólei e
no domingo, em Santo Tirso,
com Ginásio Clube de Santo
Tirso.

SENIORES MASCULINOS
CAMPEONATO

NACIONAL HONDA
SÉRIE DOS ÚLTIMOS

Resultados
Clube K-SC Caldas .................... 0-3
(20-25, 14-25 e 20-25)
VC Viana-AA Espinho .............. 3-2
(25-21, 25-22, 19-25, 21-25 e 15-12)
Castêlo Maia-Leixões ................ 3-1
(25-22, 25-23, 22-25 e 25-19)

Classificação
J V D F-C P

Leixões 8 7 1 22-7 20
Castêlo Maia 8 5 3 18-12 15

VC Viana 8 6 2 20-15 15
SC Caldas 8 4 4 17-15 13
Clube K 8 1 7 11-23 5
AA Espinho 8 1 7 6-22 4

9.ª Jornada
(25 abril)

SC Caldas-Castêlo Maia
AA Espinho-Clube K
(Espinho/hoje/15h)

Leixões-VC Viana

Última Jornada
SC Caldas-VC Viana
AA Espinho-Leixões

(Espinho/sábado/17h)
Clube K-Castêlo Maia

Academistas vencem HandGaia 2019

Tigres perdem com seleção britânica
e ficam em sexto no HandGaia

A equipa de andebol de
juniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho alcan-
çou o 6.º lugar no torneio
HandGaia 2019. Os tigres, sob
o comando de Luís Filipe
Ferreira, perderam diante a
Seleção de Sub20 da Grã-
Bretanha.

Os tigres também foram
derrotados, na fase de gru-
pos, pelo Futebol Clube do
Porto, por 34-14, pelo Bele-
nenses, por 26-27 e pela

seleção de Sub18 de Castilla
y Léon por 27-35. Na fase de
eliminatórias a equipa do
Sporting de Espinho bateu o
Alto Moinho por 37-30 e per-
deu com o Futebol Clube de
Gaia por 21-17.

Neste torneio também
participaram as equipas de
minis e de infantis do Spor-
ting Clube de Espinho. Os
infantis foram afastados nas
meias-finais pelo Futebol
Clube de Gaia, por 28-21.

Não fazendo parte do
quadro competitivo ofici-
al do HandGaia 2019, tor-
neio internacional exclu-
sivamente para equipas
masculinas que se reali-
zou em Vila Nova de Gaia,
a Associação Académica
de Espinho foi um dos clu-
bes de andebol feminino
convidados a participar no
torneio, não oficial, no es-
calão de Sub14.

As academistas ini-
ciaram a competição no
dia 17, ao fim da tarde,
enfrentando a equipa
do Colégio de Gaia.
Jogo bastante bem dis-
putado em que as espi-
nhenses  aos  poucos
conseguiram uma pe-
quena vantagem que
conseguiram guardar e
ampliar até ao fim do

encontro. Resultado final
25-20 para a equipa de
Espinho.

Dia 18, novamente ao
fim da tarde, as academistas
enfrentaram e venceram a
equipa CJA Garrett “B”.
Jogo bem conseguido pelas
atletas da Associação Aca-
démica de Espinho que do-
minaram desde os minu-
tos iniciais conseguindo
ampliar a vantagem até ao
fim do jogo, com o resulta-
do favorável de 29-21.

O dia 19 teve dois jogos.
O primeiro, logo no início
da manhã, as academistas
enfrentaram a formação es-
panhola do BM Plasencia.
A formação espanhola, ape-
sar de ser composta por atle-
tas mais corpulentas, nun-
ca estiveram ao nível da for-
mação da Académica. A me-

lhor qualidade técnica das
atletas espinhenses fez a di-
ferença num jogo pratica-
mente com um único senti-
do. Vitória fácil para as co-
res espinhenses por 25-16.

Ao fim da tarde a Asso-
ciação Académica de Espi-
nho enfrentou a equipa do
CJA Garrett “A”. Foi o jogo
menos bem conseguido pe-
las espinhenses que de-
mostraram fadiga logo des-
de os momentos iniciais do
encontro. O curto plantel
academista não conseguiu,
assim, arrecadar mais uma
vitória. Resultado final de
18-16 para o Garrett “A”.

Ao início da manhã do
dia 20 decorreu o último
jogo contra o CA SF Mari-
nha, estando em causa a vi-
tória no torneio, as mo-
chinhas mostraram deter-

minação e uma vontade
enorme por atingir esse
objetivo. A entrada forte e
bastante concentrada das
espinhenses não deu qual-

quer hipótese de resposta à
equipa de São Félix da Ma-
rinha. A velocidade impos-
ta pela equipa da Aca-
démica foi determinante

para um resultado tão
desnivelado (38-18) para
as academistas que assim
venceram o torneio Hand-
Gaia 2019.

Circuito Solverde de ténis até
domingo em Paços de Brandão

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto DIREITOS RESERVADOS

Académica
perde no Infante

A equipa de hóquei em patins sénior da
Associação Académica de Espinho foi derro-
tada pelo Infante de Sagres, por 7-3, em jogo
a contar para a 23.ª jornada do Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão Norte.

Os academistas, ao intervalo, perdiam
por 1-0 e no início do segundo tempo os
portuenses marcaram o segundo. Um jogo
em que os espinhenses viram quatro cartões
azuis, dois deles mostrados a Fred Saraiva.
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Venham as
meias-finais!

Grupo Desportivo Ronda
e Desportivo Regresso
a um passo do título

Com 15 pontos em dis-
cussão, até ao final da 1.ª Di-
visão da Liga de Futebol Po-
pular do Concelho de Espi-
nho, 12 dos quais o Grupo
Desportivo Ronda ainda po-
derá conquistar por estar de
folga à 24.ª jornada, a ques-
tão está em saber quais serão
as duas equipas que acom-
panharão o Grupo Despor-
tivo da Idanha na descida à
2.ª Divisão. Um grupo de
equipas de onde se excluem,
naturalmente, os guetinenses
do GD Ronda, Quinta de Pa-
ramos, Corga de Silvalde e
Leões Bairristas. Tudo em
aberto quanto a descidas e
praticamente fechada a reva-
lidação do título por parte do
GD Ronda.

Na 2.ª Divisão o Despor-
tivo Regresso já festejou a

subida à 1.ª Divisão e pode-
rá, em breve, festejar a con-
quista do título. Nos 12 pon-
tos ainda por disputar, o Gru-
po Desportivo dos Outeiros
está em boa posição de poder
vir a comemorar a promoção
numa luta onde estão envol-
vidos, também, os Estrelas
da Divisão, Águias de Anta,
Estrelas da Ponte de Anta e
Morgados de Paramos. É es-
perar para ver!...

LIGA DE FUTEBOL POPULAR
DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO
Classificação

J V E D F-C P
GD Ronda 20 17 2 1 64-11 53
Quinta Paramos 19 13 2 4 36-20 41
Corga Silvalde 19 12 3 4 43-24 39
Leões Bairristas 19 12 2 5 47-23 38

Cantinho Ramboia20 8 4 8 53-44 28
Rio Largo 20 8 4 8 30-35 28
Águias Paramos 19 7 4 8 29-30 25
Novasemente 19 7 3 9 28-43 24
AD Guetim 19 6 3 10 22-35 21
Magos Anta 19 5 5 9 30-33 20
Assoc. Esmojães 19 5 5 9 27-42 20
Desp. Ponte Anta 20 5 1 14 25-44 16
GD Idanha 20 0 4 16 23-73 4

Próxima jornada
Desp. Ponte Anta-GD Idanha

(Idanha/sábado/15h)
Águias Paramos-AD Guetim

(Paramos/sábado/14h30)
Corga Silvalde-Quinta Paramos

(Seara/domingo/15h)
Leões Bairristas-Magos Anta

(Seara/sábado/15h)
Rio Largo-GD Ronda

(Paramos/sábado/18h30)
Assoc. Esmojães-Novasemente

(Cassufas/sábado/15h)
Folga o Cantinho Ramboia

Melhores marcadores
Hélder Resende ‘Carapau’ (GD Ronda) 22
Miguel Oliveira (Leões Bairristas) ......... 12
Marcos Neto (Magos Anta) ..................... 12

2.ª DIVISÃO
Classificação

J V E D F-C P
Desp. Regresso 18 15 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 Anta 18 9 3 6 49-31 30
Morgados Paramos 18 9 3 6 32-28 30
Estrelas Vermelhas 18 5 6 7 28-39 21
Bairro Ponte Anta 18 6 2 10 27-49 20
Juventude Estrada 18 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
Juventude Estrada-Desportivo Regresso

(Paramos/sábado/16h30)
Lomba Paramos-Morgados Paramos

(Paramos/domingo/10h)
Cruzeiro Silvalde-Império Anta

(Seara/domingo/10h)
Estrelas Divisão-Bairro Ponte Anta

(Guetim/domingo/10h)
Estrelas Vermelhas-Estrelas Ponte Anta

(Seara/sábado/17h15)
Águias Anta-GD Outeiros
(Cassufas/domingo/10h)
Melhores marcadores

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

O Grupo Desportivo
Ronda juntou-se ao Fiães, S.
João de Ver e Avanca nas
meias-finais da Taça do Dis-
trito de Aveiro. Mais um
momento histórico para o
clube que milita a 1.ª Divi-
são da Liga de Futebol Po-
pular de Espinho, na estreia
numa prova organizada pela
Associação de Futebol de
Aveiro.

Mesmo que a equipa ti-
vesse ‘caído’ por aqui teria
sido um feito extraordiná-
rio. Mas não. Com mérito,
dedicação e com paixão, a
equipa do Grupo Desportivo
Ronda derrotou o histórico
do futebol português, União
de Lamas, na marcação de
grandes penalidades, depois
de no final do tempo regula-
mentar se registar um em-
pate a uma bola.

A equipa guetinense en-
trou determinada na partida
e, contando sempre com o
incondicional apoio da sua
claque e dos seus adeptos
alcançou o golo praticamen-
te no início do segundo tem-
po, na sequência de um pon-
tapé de canto. Um momento
de euforia nas bancadas
canarinhas e no seio da equi-
pa. Os guetinenses empe-
nharam-se em conservar a
vantagem ante os lama-
censes que procuraram, in-
sistentemente, anular a van-
tagem do seu adversário,
acabando por o conseguir a
três minutos do final do tem-
po regulamentar.

Na chamada ‘lotaria’ da
marcação de grandes pena-
lidades, os guetinenses fo-
ram mais eficazes e o guar-
dião Pedro Leite teve a opor-
tunidade de por em prática
todos os seus dotes. Apenas

Bruno Volta não conseguiu
concretizar. Hélder Resende
‘Carapau’, Sérgio Vieira e
Luciano Silva marcaram. Nos
lamacenses marcaram Óscar
Beirão e Marcelo, enquanto
António Magalhães (o autor
do golo no tempo regulamen-
tar), Rui Almeida e António
Alves não conseguiram ludi-
briar o guarda-redes do Gru-
po Desportivo Ronda, Pedro
Leite.

A festa ‘invadiu’ as ban-
cadas, com os adeptos da
equipa de Guetim a comemo-
rarem com os jogadores a
passagem às meias-finais da
Taça do Distrito de Aveiro.

GD Ronda, 1 (3)
U. Lamas, 1 (2)

Jogo no Complexo Des-
portivo de Cassufas, em Anta.

Árbitro: Marcelo Silva (AF
Aveiro). Árbitros assistentes:
Rui Costa e Diogo Magalhães.

Ao intervalo: 0-0.
Grupo Desportivo Ron-

da – Pedro Leite; Filipe Gon-
çalves ‘Maté’, Joel Gonçalves
‘Maté’, Bruno Volta e Bruno
Borges; Luís Monteiro, Tiago
Almeida e Daniel Carvalho;
Sérgio Vieira, Joaquim Neves
e Luciano Silva.

Substituições: Joaquim
Neves por Hélder Resende
‘Carapau’ (60), Luís Monteiro
por Ricardo Soares (69) e
Daniel Carvalho por Miguel
Barbosa (78).

Não utilizados: Nuno Pe-
reira, Renato Silva, Cláudio
Gonçalves e Leonardo Maia.
Treinador: Carlos Camarinha.

Clube de Futebol União
de Lamas – João Borges; Mar-
celo, António Alves, Rui João
e Vítor Mendes; Carlos Rama-
lho, João Dias e Kenneth
Kalunga; Rodrigo Dias, Ós-

Grupo Desportivo Ronda
elimina U. Lamas e escreve

mais uma página na história
do clube e do futebol
do Distrito de Aveiro

Venham as
meias-finais!

car Beirão e Carlos Manuel.
Substituições: Carlos Ra-

malho por Samuel Bessa (53),
Vítor Mendes por Luís Mo-
reira (65) e Carlos Manuel
por António Magalhães (80).

Não utilizados: Hélio

Malta, André Morais, Manu-
el Gomes e Pedro Souza.
Treinador: Ricardo Antunes.

Golos: 1-0, por Joaquim
Neves (51); 1-1, por António
Magalhães (87).

Grandes penalidades:

Hélder Resende, Sérgio Vi-
eira e Luciano Silva; Óscar
Beirão e Marcelo.

Disciplina: cartão amare-
lo a Luís Monteiro (26), Fili-
pe Gonçalves ‘Maté’ (48), Joel
Gonçalves ‘Maté’ (73 e 90),

Samuel Bessa (73 e 90),
Ricardo Soares (90) e Óscar
Beirão (90+9). Cartão verme-
lho a Joel Gonçalves ‘Maté’
(90) e Samuel Bessa (90), por
acumulação e direto a Tiago
Almeida (90).
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FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

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

Resultados
Trofense-Padroense ................................ 0-1
Abambres-Amarante .............................. 2-5
Lamego-Sp. Espinho ............................... 0-3
Cesarense-FC Penafiel ............................ 1-1

Classificação
J V E D F-C P

Amarante 10 8 0 2 32-14 39
FC Penafiel 10 5 2 3 17-11 29
Padroense 10 5 1 4 14-11 29
Trofense 9 5 1 3 20-11 26
Sp. Espinho 10 4 2 4 15-16 22
Abambres 9 3 2 4 16-17 20
Lamego 10 1 3 6 9-26 16
Cesarense 10 1 3 6 11-28 15

Próxima jornada
Amarante-Trofense

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

FC Penafiel-Lamego
Padroense-Cesarense

TAÇA DO DISTRITO DE AVEIRO
SENIORES - 5.ª ELIMINATÓRIA

Resultados
Alvarenga-S. João Ver ............................. 2-3
S. Vicente Pereira-Avanca ...................... 0-2
Beira Mar-Fiães ................................ 2-2 (3-4)
GD Ronda-U. Lamas ....................... 1-1 (3-2)

JUNIORES - 1.ª EMILINATÓRIA
Resultados

S. João Ver-Mealhada .............................. 5-0
Geração Paramos-Macieirense .... 2-2 (10-9)
Valecambrense-LAAC ............................ 2-3
Taboeira-Estarreja ................................... 2-1
Oliveirinha-Esmoriz ................................ 0-4
Fermentelos-Alba .................................... 3-1
Sanjoanense-Feirense .............................. 3-1

JUVENIS - 2.ª ELIMINATÓRIA
Resultados

Vaguense-Sanjoanense ........................... 2-1
Sp. Espinho-Feirense ................................ a)
Anadia-Beira Mar ............................ 1-1 (4-2)
Lourosa-Taboeira ............................ 0-0 (3-5)
a)A realizar hoje, quinta-feira, às 11 horas, no Cen-
tro de Formação do Sporting Clube de Espinho

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

Próxima jornada
Oliveirense B-Geração Paramos
(Oliv. Azeméis/domingo/11h)

Fiães-Mosteirô
S. Vicente Pereira-Arrifanense

Macieirense-Cucujães
Tarei-Canedo

Macieira Cambra-Milheiroense
Sanguedo-Vilamaiorense
Valecambrense-Fermedo

Folga a Ovarense

JUVENIS – 1.ª DIVISÃO
Próxima jornada

Avanca-Oliveirense
Anadia B-Fiães

Taboeira-ADF Anta
(Taboeira/sábado/15h30)

Alba-Lourosa
Cesarense-Mealhada

Beira Mar-Sanjoanense
Cucujães-Gafanha

Mourisquense-Feirense B
Paivense-U. Lamas

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Próxima jornada

Cesarense-Avanca B
Luso-Anadia

Sp. Espinho B-Gafanha B
(Espinho/25 abril/9h)
Arrifanense-Lourosa
Sanjoanense-Estarreja
Vaguense-Beira Mar
S. João Ver-U. Lamas

Mourisquense-Feirense B
Oliveirense-Fiães

30.ª Jornada
Anadia-Avanca B
Gafanha B-Luso

Lourosa-Sp. Espinho B
(Lourosa/1 maio/11h)
Estarreja-Arrifanense

Beira Mar-Sanjoanense
U. Lamas-Vaguense

Feirense B-S. João Ver
Fiães-Mourisquense

Oliveirense-Cesarense
FUTEBOL DE SETE

INFANTIS A – 2.ª FASE - PREMIUM NORTE
Próxima jornada

Feirense-S. João Ver
Sp. Espinho-Sanjoanense

(Espinho/sábado/9h)
Cortegaça-Cesarense

Cucujães-Fiães
Fermedo-Paivense

14.ª Jornada
S. João Ver-Cucujães
Sanjoanense-Feirense

Cesarense-Sp. Espinho
(Cesar/1 maio/9h)

Fiães-Fermedo
Paivense-Cortegaça

INFANTIS A – 2.ª FASE – GOLD A
Próxima jornada

U. Lamas-ADF Anta
(SM Lamas/sábado/9h)
Vilamaiorense-Rio Meão

Canedo-Feirense B
Folga o P. Brandão

INFANTIS B – 2.ª FASE - PREMIUM NORTE
Próxima jornada

Sanjoanense-Cucujães
Fermedo-Estarreja

Vilamaiorense-Oliveirense
Salesiano Arouca-Lourosa
Geração Paramos-Feirense

(Paramos/sábado/11h)
14.ª Jornada

Cucujães-Salesiano Arouca
Estarreja-Sanjoanense
Oliveirense-Fermedo

Lourosa-Geração Paramos
(Lourosa/1 maio/10h15)
Feirense-Vilamaiorense

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD A
Próxima jornada

Cortegaça-Marfoot Silvalde
(Cortegaça/sábado/10h15)

Sp. Espinho-Fiães
(Espinho/sábado/9h)

ADF Anta-Esc. Rui Dolores
(Cassufas/sábado/9h)

Folga o Lourosa B
INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD B

Próxima jornada
Argoncilhe-ADF Anta B
(Argoncilhe/25 abril/9h)

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

Folga o Sanguedo

BENJAMINS A – 2.ª FASE  - PREMIUM NORTE
Próxima jornada

CB Estarreja-Lourosa
Feirense-Marfoot Silvalde
(SM Feira/25 abril/14h15)

Oliveirense-Fiães
U. Lamas-Sanjoanense
Cortegaça-Cesarense

13.ª Jornada
Fiães-CB Estarreja
Lourosa-Feirense

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

Sanjoanense-Oliveirense
Cortegaça-U. Lamas

14.ª Jornada
CB Estarreja-Sanjoanense

Feirense-Fiães
Marfoot Silvalde-Lourosa

(Seara/1 maio/11h30)
Oliveirense-Cortegaça
U. Lamas-Cesarense

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD A
Próxima jornada

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

Canedo-Feirense B
P. Brandão-Vilamaiorense
Fermedo-Salesiano Arouca

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD B
Próxima jornada

Vilamaiorense B-S. Martinho
Sp. Espinho-Paivense

(Espinho/sábado/10h15)
S. João Ver-ADF Anta B
(SJ Ver/sábado/10h15)

Canedo B-Esmoriz

BENJAMINS B – 2.ª FASE - PREMIUM NORTE
Próxima jornada

ADF Anta-Salesiano Arouca
(Cassufas/25 abril/10h15)

Cesarense-Fermedo
Oliveirense-Cortegaça
Lourosa-Sanjoanense

Rio Meão-Feirense
13.ª Jornada

Cortegaça-ADF Anta
(Cortegaça/sábado/10h15)
Salesiano Arouca-Cesarense

Feirense-Fermedo
Sanjoanense-Oliveirense

Rio Meão-Lourosa
14.ª Jornada

ADF Anta-Sanjoanense
(Cassufas/1 maio/10h15)

Cesarense-Cortegaça
Fermedo-Salesiano Arouca

Oliveirense-Rio Meão
Lourosa-Feirense

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD A
Próxima jornada

Arrifanense-Sp. Espinho
(Arrifana/sábado/10h15)

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

Folga a Esc. Rui Dolores
BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD B

Próxima jornada
Argoncilhe-Fiães

Sanguedo-U. Lamas
S. João Ver-ADF Anta B
(SJ Ver/sábado/10h15)

Folga o Geração Paramos
TRAQUINAS A – 2.ª FASE  - PREMIUM NORTE

Próxima jornada
ADF Anta-Mosteirô

(Cassufas/25 abril/11h30)
P. Brandão-Sanjoanense

Loureiro-Rio Meão
Feirense-Fiães

Oliveirense-Arrifanense
13.ª Jornada

Rio Meão-ADF Anta
(Rio Meão/sábado/10h15)

Mosteirô-P. Brandão
Arrifanense-Sanjoanense

Fiães-Loureiro
Oliveirense-Feirense

14.ª Jornada
ADF Anta-Fiães

(Cassufas/1 maio/11h30)
P. Brandão-Rio Meão
Sanjoanense-Mosteirô
Loureiro-Oliveirense
Feirense-Arrifanense

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD A
Próxima jornada

Fiães B-Vilamaiorense
Sp. Espinho-Salesiano Arouca

(Espinho/sábado/11h30)
Lourosa-Rio Meão

Folga a Marfoot Silvalde
TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD C

Próxima jornada
Feirense B-Lourosa B

Sanjoanense B-Cucujães
Ovarense-ADF Anta B
(Ovar/sábado/11h30)

Folga a Esc. Rui Dolores
TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE A

Próxima jornada
Tarei-Rio Meão

P. Brandão-Esc. Rui Dolores
Cortegaça-Feirense
Folga a ADF Anta

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE B
Próxima jornada

Sanjoanense-Fermedo
Vilamaiorense-Mosteirô

Arrifanense-Lourosa
Folga a ADF Anta B

TRAQUINAS B – 2.ª FASE – SÉRIE C
Próxima jornada

S. João Ver-Sanjoanense
Feirense-Sp. Espinho

(SM Feira/sábado/15h30)
Lobão-Vilamaiorense

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

Novasemente perde liderança
A equipa de futsal de

seniores femininos do Nova-
semente Grupo Desportivo
foi a Lisboa, ao Pavilhão do
Benfica, em Domingo de Pás-
coa, perder com as encarna-
das por 3-2. Com este resul-
tado, as sementinhas perde-
ram a liderança do Campeo-
nato. As coisas até nem co-
meçaram mal para as anten-
ses que inauguraram o mar-
cador aos 11 minutos, por
Suka. Foi o natural desenvol-
vimento do domínio das
sementinhas que só não so-
maram mais golos por mera
infelicidade e por mérito da
guarda-redes internacional
das águias, Ana Catarina.

O segundo tempo foi o
espelho de um Benfica deter-
minado em dar a volta ao
jogo e o princípio do fim co-
meçou logo no primeiro mi-
nuto, com Janice a igualar o
marcador. As encarnadas
foram mais ofensivas e tive-
ram mais a posse de bola,
acabando por chegar ao 3-1.

As sementinhas, com
manifesta vontade de não
deixar os seus créditos por

‘mãos alheias’ entraram com
tudo nos momentos finais,
acabando por reduzir para o
3-2 final.

O Benfica assumiu a lide-
rança, isolado, num Campe-
onato que ainda vai na oitava
das 14 jornadas possíveis.

Benfica, 3
Novasemente, 2

Jogo no Pavilhão N.º 2 do
Sport Lisboa e Benfica, em
Lisboa. Árbitros: André
Meneses e Humberto Men-
donça (AF Leiria).

Ao intervalo: 0-1.
Sport Lisboa e Benfica –

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

Novasemente Grupo
Desportivo – Sara Wallace,
Bianca Costa, Sofia Ferreira
(cap.), Pisko e Angélica Alves
– cinco inicial; Ana Almeida,
Vanessa Carvalho, Lídia For-

tes, Nancy Freitas, Júnior e
Suka.
Treinador: André Teixeira.

Golos: 0-1, por Suka (11);
1-1, por Janice Silva (20); 2-1,
por Beatriz Sanheiro (26); 3-
1, por Fifó (38); 3-2, por Bianca
Costa (39).

Disciplina: cartão amare-
lo a Pisko (13), Sara Ferreira
(16), Cátia Tavares (17), Ma-
ria Pereira (18), Inês Fer-
nandes (19), Fifó (20), Lídia
Fortes (30) e Nancy Freitas
(31).

Resultados
Sporting-Santa Luzia ........................ 6-1
FC Vermoim-Quinta dos Lombos .. 1-4
Nun´Álvares-Golpilheira ................. 2-3
Benfica-Novasemente ....................... 3-2

Classificação
J V E D F-C P

Benfica 8 7 1 0 24-6 22
Novasemente 8 6 1 1 28-8 19
Quinta dos Lombos 8 6 0 2 22-12 18
Sporting 8 4 0 4 23-23 12
FC Vermoim 8 3 1 4 21-33 10
Santa Luzia 8 2 0 6 18-27 6
Golpilheira 8 2 0 6 12-20 6
Nun’Álvares 8 0 1 7 9-28 1

Próxima jornada
Santa Luzia-Nun´Álvares

Novasemente-Sporting
(Cassufas/sábado/18h)

Golpilheira-FC Vermoim
Quinta dos Lombos-Benfica

Passo grande para a manutenção
O Sporting Clube de

Silvalde deu um importan-
te passo no sentido da ma-
nutenção no Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão de
futsal ao bater o Futebol
Clube de Arouca por 3-2. A
apenas três jornadas do fi-
nal da segunda fase, os le-
ões de Silvalde terão, ainda
pela frente, o último classi-
ficado, a Casa do Benfica de
Viseu, seu próximo adver-
sário, os Amigos Abeira
Douro na Nave Desportiva
de Espinho e o Pedreles, na
última jornada, podendo,
assim, ainda alcançar a ter-
ceira posição da tabela.

SC Silvalde, 3
FC Arouca, 2

Jogo no Pavilhão Muni-
cipal Napoleão Guerra, em
Cassufas (Anta). Árbitros:

Luís Carriço e Nuno Nasci-
mento (AF Coimbra).

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

valde – Ivo Vieira, Ricardo
Leite, Dani, Diogo Silva e João
Teixeira – cinco inicial; Nuno
Couto, João Vilaça, Fabinho,
Rúben Carvalho, Pedro Fer-
reira, João Lucas e Diogo
Barão.

Treinador: Nélson Costa.
Futebol Clube de Arouca

– Armando Ferreira, Paulo
Silva, Hugo Silva, Vicente e
Hélder Ferreira – cinco inici-
al; Ricardo Vieira, Paulo Bas-
tos, Renato Coelho, Ricardo
Quintas, Diogo Amaral e
Agulha.

Treinador: David Lopes.
Golos: 0-1, por Hugo Sil-

va (21); 1-1, por João Teixeira
(28); 2-1, por João Teixeira
(33); 2-2, por Paulo bastos

(33); 3-2, por Diogo Silva (38).
Disciplina: cartão amare-

lo a Diogo Amaral (25) e
Hélder Ferreira (34).

Resultados
Saavedra Guedes-CB Viseu ............. 7-2
Pedreles-Ossela ................................... 5-4
SC Silvalde-FC Arouca ..................... 3-2
Dín. Sanjoanense-Amigos Abeira Douro 8-3

Classificação
J V E D F-C P

Saavedra Guedes 4 3 0 1 16-8 26
Dínamo Sanjoanense4 3 1 0 20-9 25
Amigos Abeira Douro 4 2 0 2 23-20 20
SC Silvalde 3 2 0 1 7-7 19
FC Arouca 4 1 1 2 10-12 14
Pedreles 4 2 0 2 18-19 14
Ossela 3 1 0 2 10-12 14
CB Viseu 4 0 0 4 11-28 0

Próxima jornada
Pedreles-Dínamo Sanjoanense

Amigos Abeira Douro-Saavedra Guedes
Ossela-Arouca

CB Viseu-SC Silvalde
(Viseu/domingo/18h)

Luso Venezolano empata com Ribeirense
A equipa de futebol de

veteranos do Centro Social
Luso Venezolano realizou
mais um jogo de convívio
com os veteranos do Núcleo
Veteranos Ribeirense (Coim-
bra). Veteranos do Luso e do
Ribeirense proporcionaram
um belo espetáculo de fute-
bol e protagonizaram um
jogo de parada e resposta.

O Luso Venezolano até
foi a primeira equipa a des-
perdiçar uma oportunidade
para inaugurar o marcador,
mas quem acabou mesmo
por marcar foi o Ribeirense
na última jogada da primeira
parte fazendo o 0-1.

Na segunda parte os ve-
teranos do Luso Venezolano

até entraram um pouco mais
determinados e mais aguer-
ridos.

Mas não estava fácil por-
que a equipa do Ribeirense
jogava bem, e defendia ainda
melhor.

Mas o Luso Venezolano
tantas vezes tentou até que
conseguiu o seu objetivo, ou
seja chagar ao golo do empa-
te, marcado por José Carlos
(1-1).

Luso Venezolano, 1
Ribeirense, 1

Jogo no Complexo Des-
portivo de S. Félix da Mari-
nha. Árbitro: José Portela.

Ao intervalo: 0-1.
Centro Social Luso Ve-

nezolano – Zé Luís; Filipe,
Américo Martins, Leandro e
Hélder; Jorge Sabença, Pedro
Arouca e Zéca; Carlos Costa,
José Carlos e Décio (cap.).

Jogaram ainda: Acácio,
Maia, Edgar, Viseu, Marco e
Jaime.

Treinador: António Silva.
Núcleo Veteranos Ribei-

rense – Batalha; Daniel, João
Pedro, Álvaro (cap.) e Nuno;
Pardal, Mena e Marco Paiva;
Filipe, Ricardo e Mário Pin-
to.

Jogaram ainda: Calhau,
Russo, Galvão, Marco Perei-
ra, Vasco, Telmo e Gaspar.

Treinador: Tó Prego.
Golos: 0-1, por Russo;

1-1, por José Carlos.
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Realizou-se na cidade de
Caldas da Rainha a 9.ª edição
do Campeonato do Mundo
de Artes Marciais Inter-Esti-
los, organizado pela Federa-
ção Mundial de Kempo Chi-
nês.

Esta é uma organização
mundial que agrega várias
associações e federações de
artes marciais, independen-
temente do país de origem
ou do estilo de arte marcial
praticado.

Segundo números da
própria organização do even-
to, o campeonato do mundo
contou com a participação
de mais de 8000 atletas, oriun-
dos de cerca de 75 países.

No pavilhão da Expoeste
decorreram em paralelo mais
de 500 competições mundi-
ais, entre 400 equipas desde
competições de formas tra-
dicionais de mãos nuas e ar-
mas (combate imaginário
previamente estudado que
deverá ser executado com a
máxima perícia e vigor), até
às competições de combates
corpo-a-corpo de mãos nuas
e com armas tradicionais.

Mais uma vez, vários atle-
tas espinhenses da APAM -
Associação Portuguesa de
Artes Marciais (sedeada em
Espinho) foram selecciona-
dos para representar o Viet-
Vo-Dao/Tran-Vo-Dao Por-
tugal neste evento mundial.
Refira-se que o Viet-Vo-Dao
Portugal é representado pelo
estilo vietnamita: Tran-Vo-
Dao. O estilo Tran-Vo-Dao
visa proteger e perpetuar o
espirito e o legado de Mestre
Tran-Huu-Ha, o introdutor
do Viet-Vo-Dao em Portu-
gal.

Assim, este ano, a seleção
nacional de 32 atletas do Viet-
Vo-Dao Portugal / Tran-Vo-
Dao foi composta por 18 atle-
tas espinhenses. A selecção
nacional foi liderada/selec-
cionada por Mestre Carlos
Tavares (vice-director técni-
co nacional de Viet-Vo-Dao),
Mestre Jorge Belinha, Mestre
José Luís Loureiro e Profes-
sora Rita Tavares.

A participação dos atle-
tas espinhenses revelou-se
extremamente positiva, ten-
do todos eles atingido o
pódio. No total, a seleção
nacional do Viet-Vo-Dao/
Tran-Vo-Dao Portugal atin-
giu o número record de 55
medalhas de ouro, 45 meda-
lhas de prata, 34 medalhas
de bronze.

Os 134 pódios consegui-
dos pela seleção nacional do
valeram-lhe o primeiro lu-
gar no medalheiro, tendo
sido atribuída à seleção naci-
onal do Viet-Vo-Dao/Tran-
Vo-Dao Portugal o título de
campeão mundial absoluto
na edição 2019 do Campeo-
nato do Mundo de Artes
Marciais Inter-Estilos. Recor-
de-se que já na anterior edi-
ção de 2018, a seleção nacio-
nal do Viet-Vo-Dao/Tran-
Vo_Dao Portugal tinha obti-

– cintos azuis), 2 medalhas
de prata, 3 medalhas de bron-
ze; Francisca Duarte (Sénior
– cintos azuis), 7 medalhas
de ouro, 1 medalha de bron-
ze; Laura Rocha (Sénior – cin-
tos azuis), 3 medalhas de
ouro, 4 medalhas de prata, 1
medalha de bronze; Maria
Manuel Lopes (Sénior – cin-
tos azuis), 5 medalhas de
ouro, 3 medalhas de prata, 1
medalha de bronze.

Classe de Professora Rita
Tavares (APAM – Av. 24 Es-
pinho) – Bia Alves (Cinto
Verde - Juvenil), 2 medalhas
de ouro e 3 medalhas de pra-
ta e 1 medalha de bronze;
Luís Martins (Cinto Branco -
Juvenil), 1 medalha de ouro,
1 medalha de prata e 1 meda-
lha de bronze; Eva Milheiro
(Cinto Branco - Juvenil), 1
medalha de prata e 1 meda-
lha de bronze; Ana Catarina
Santos (Cinto Branco - Juve-
nil), 1 medalha de prata e 1
medalha de bronze; An-
derson Oliveira (Cinto Bran-
co - Juvenil), 2 medalhas de
prata e 1 medalha de bronze;
Francisco Pires (Cinto Bran-
co - Juvenil), 3 medalhas de
prata e 2 medalhas de bron-
ze; Leonor Ribeiro (Cinto
Branco - Infantil), 1 medalha
de ouro e 2 medalhas de pra-
ta.

Classe do Professor Ma-
nuel Carvalho (Dai-Bang
Viet- Matosinhos) – Inês
Almeida (Cinto Amarelo -
Infantil), 1 medalha de ouro
e 2 medalhas de bronze;
Vasco Azevedo (Cinto bran-
co - juvenil), 1 medalha de
prata.

Classe de Mestre José Luís
Loureiro (Vo-Dao – Marco
de Canavezes) – Diogo Ma-
galhães (Cinto branco - juve-
nil), 1 medalha de ouro; Ma-
ria João Matos (Cinto branco
- adulto), 1 medalha de bron-
ze; Rodrigo Lopes (Cinto
branco - juvenil), 4 medalhas
de ouro, 1 medalha de prata.

Classe de Mestre Jorge
Belinha (Associação de De-
senvolvimento de Nogueira
da Regedoura) – Pedro Silva
(Cinto Azul - Adulto), 6 me-
dalhas de ouro e 2 medalhas
de prata.

do o título de campeão mun-
dial absoluto.

É de notar que estavam
em concurso cerca de 400
delegações/seleções de de-
zenas de estilos de artes mar-
ciais provenientes de cerca
de 75 países dos cinco conti-
nentes. Refira-se que em se-
gundo lugar ficou a seleção
Portuguesa de Kempo e em
terceiro a seleção Alemã de
Kempo.

O espírito de sacrifício e
entrega dos atletas e dos seus
familiares foi notável, supor-
tando na totalidade os encar-
gos financeiros inerentes à
competição.

Os resultados obtidos vi-
eram confirmar uma vez
mais o Tran-Vo-Dao como
uma grande escola/estilo de
artes marciais vietnamitas em
Portugal e os seus responsá-

veis, professores e alunos
capazes, sérios e competen-
tes a nível nacional.

A organização do cam-
peonato do mundo de artes
marciais inter-estilos organi-
zado pela Federação Mundi-
al de Kempo Chinês, confir-
mou as expectativas iniciais
e esforçou-se por atender às
necessidades dos milhares de
participantes. Sublinha-se,
por fim, o ambiente festivo, e
de amizade, que se respirou
desde o instante inicial até ao
instante final da competição.
Uma verdadeira celebração
da amizade e uma verdadei-
ra homenagem ao espírito
das artes marciais.

Ficam para a história os
nomes de todos quantos con-
tribuíram para esta vitória
para Portugal, para Espinho
e para o Viet-Vo-Dao/Tran-

Vo-Dao Portugal:
Classe de Mestre Carlos

Tavares (Complexo Colégio
de Lamas) – Ana Silva (Cinto
Verde – Juvenil), 1 medalha
de ouro, 2 medalha de prata,
1 medalhas de bronze; Ema
Meireles (Cinto Amarelo –
Infantil): 2 medalhas de ouro,
1 medalha de bronze; Filipe
Couto (Cinto branco – Infan-
til), 1 medalha de ouro, 1
medalha de prata, 1 medalha
de bronze; Gabriel Meireles
(Cinto verde – Juvenil), 3
medalhas de prata, 1 meda-
lha de bronze; Gabriel Silva
(Cinto branco – Juvenil), 1
medalha de ouro, 2 meda-
lhas de prata, 1 medalha de
bronze; Rodrigo Vela (Cinto
branco – Juvenil), 1 medalha
de ouro, 2 medalhas de pra-
ta, 1 medalhas de bronze;
Ruben Magalhães (Cinto

branco – Juvenil), 4 meda-
lhas de ouro, 1 medalha de
prata, 1 medalha de bronze.

Classe de Mestre Jorge
Belinha (APAM – Av.24 Es-
pinho) – Rita Tavares (Sénior
– cintos negros), 5 medalhas
de ouro, 4 medalhas de pra-
ta; Filipe Pinto (Sénior – cin-
tos negros), 3 medalhas de
prata, 2 medalhas de bronze;
Pedro Pinto (Sénior – cintos
negros), 3 medalhas de ouro,
3 medalhas de prata, 3 meda-
lhas de bronze; Pedro Cor-
reia (Sénior – cintos negros),
1 medalha de ouro, 1 meda-
lha de prata, 3 medalhas de
bronze; Bruno Vieira (Sénior
– cintos negros), 1 medalha
de bronze; David Preda
(Sénior – cintos negros), 4
medalhas de ouro, 1 meda-
lha de prata, 1 medalha de
bronze; Ana Rachão (Sénior

Viet-Vo-Dao/Tran-Vo-Dao Portugal
sagra-se bicampeão do Mundo
de Artes Marciais Inter-Estilos

Com atletas e treinadores da APAM
Fotos DIREITOS RESERVADOS
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António Fernandes Pereira
Missa de 19.º Aniversário de seu falecimento

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e
restante família comunicam que será celebrada
missa por alma do seu ente querido, dia 28, domin-
go, pelas 11 horas, na Igreja Paroquial de Anta.
Agradecem desde já a quem comparecer.

ANTA - ESPINHO

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

Nuno Violas Ferreira
30.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

LEMBRAI-O AO SENHOR,
VÓS TODOS QUE TIVESTES
A ALEGRIA DE O CONHECER.

Seus pais, irmão e restantes familiares, participam que serão celebradas
missas pelo seu eterno descanso, no dia 27, sábado, às 16,30 horas, na Igreja
Paroquial de Silvalde, e às 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde já
agradecemos a todos os que nos acompanharem nestas orações.

Maria Teresa Rosa Alves Domingues

Seu marido, Mário Do-
mingues (ex-sócio da Pastela-
ria Ponto Chic), e restante fa-
mília vêm, por este meio, co-
municar que será celebrada
missa por alma do seu ente
querido, dia 27, sábado, pe-
las 19 horas, na Igreja Matriz
de Espinho. Desde já agrade-
cem a todos quantos partici-
pem na Eucaristia.

Espinho, 25 de abril de
2019

Missa do 7.º Aniversário

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

SILVALDE

Mário Leite Truta
Agradecimento e Missa do 7.º Dia

 Sua esposa, filhos, nora, genro, netos
e demais família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente vêm ,por este meio,
agradecer reconhecidamente a todas as
pessoas que participaram no funeral do
seu ente querido, bem como àqueles que
de qualquer outra forma lhes manifesta-
ram o seu pesar. Participam que será cele-
brada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua
alma, sábado, dia 27, pelas 19 horas, na
Capela Nossa Senhora do Mar (Silvalde).
Antecipadamente renovam os agradeci-
mentos a todos quantos se dignem assistir
a esta Eucaristia.

Silvalde, 25 de abril de 2019

ANTA - ESPINHO (Rua 38)

Germano Pereira de Sousa

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

Missa de 4.º Aniversário de seu falecimento
Recordando-o com muita sau-

dade sua esposa, filhos, nora, netos
e restante família vêm, por este
meio, comunicar a todas as pessoas
de suas relações e amizade que será
celebrada missa por alma do seu
ente querido, terça-feira, dia 30 de
abril, pelas 19 horas, na Igreja Paro-
quial de Anta. Desde já agradecem
a todos quantos participem nesta
Eucaristia.

A família

Anta, 25 de abril de 2019

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

Seu marido e filho
recordam-na com

profunda saudade.

 Espinho
25 de abril de 2019

4.º Aniversário
de seu falecimento

Olga Campos Marinhão

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Seus filhos, nora, netos e demais

família vêm, por este meio, agradecer
a todas as pessoas de suas relações e
amizade que tomaram parte no fune-
ral da sua ente querida ou que de outro
modo se associaram à sua dor. Comu-
nicam que a missa de 7.º dia será cele-
brada, sábado, dia 27 de abril, pelas 19
horas, na Igreja Paroquial de Anta.
Desde já agradecem a todos quantos
participarem nesta Eucaristia.

A família
Anta, 25 de abril de 2019

IDANHA - ANTA - ESPINHO (Rua da Idanha)

D. Ana Pereira da Rocha

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Seu marido, filhos, mãe e demais

família vêm, por este meio, agradecer a
todas as pessoas de suas relações e ami-
zade que tomaram parte no funeral da
sua ente querida ou que de outro modo
se associaram à sua dor. Comunicam
que a missa de 7.º dia será celebrada,
sexta-feira, dia 26 de abril, pelas 19 ho-
ras, na Igreja Paroquial de Anta. Desde
já agradecem a todos quantos participa-
rem nesta Eucaristia.

ANTA - ESPINHO
Conjunto Habitacional Bairro Ponte d´Anta

Olga Paula Santos Lopes Gonçalves

A família
Anta, 25 de abril de 2019

Maria Zulmira Alves Belo Moreira

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

Agradecimento
A família vem agradecer às

pessoas que se dignaram a tomar
parte no funeral do seu ente que-
rido e na missa de 7.º dia ou que
de outro modo se associaram à
sua dor.

Espinho, 25 de abril de 2019

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

Agradecimento
e Missa de 7.º Dia

A família vem agradecer às
pessoas que se dignaram a tomar
parte no funeral do seu ente queri-
do ou que de outro modo se asso-
ciaram à sua dor. Comunica que a
missa de 7.º dia será celebrada dia
27, sábado, pelas 16,30 horas, na
Igreja Paroquial de Silvalde, agra-
decendo a todos quantos partici-
pem na Eucaristia.

Silvalde, 25 de abril de 2019

SILVALDE

Maria Glória Gomes Gonçalves

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

Maria de Lurdes Gomes Ferreira Nunes
Seu marido, filha, neto e restante

família vêm agradecer às pessoas que se
dignaram a tomar parte no funeral do
seu ente querido ou que de outro modo
se associaram à sua dor. Comunicam
que a missa de 7.º dia será celebrada dia
28, domingo, pelas 19 horas, na Igreja
Matriz de Espinho, agradecendo a todos
quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 25 de abril de 2019

José Nunes
Susana Ferreira Nunes
Paulo Eduardo Nunes

Agradecimento e Missa de 7.º Dia

ESPINHO (Rua 33, n.º 673)

DVD para sempre
As cassetes de vídeo estragam-se

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

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

Tlm. 918 648 672

Reportagens • Fotografia e VídeoPosto BP
(Rua 19)

vende-se no
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Sexta (26)

Sábado (27)

Domingo (28)

Segunda (29)

Terça (30)

Quarta (01)

Quinta (02)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OS NOSSOS CLASSIFICADOS

PROPRIEDADE – EMPES - Empresa de
Publicidade de Espinho, Lda.
Matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Espinho sob o n.º 59, folhas 30
do livro C-1
Capital Social: 5.200,00 Euros
Contribuinte: 500 095 540

Semanário Registado na Direcção-
-Geral de Comunicação Social sob
o n.º 100594

Administração
Fernando Cunha (gerente)

Detentores com mais
de 10% do capital
Solverde - Soc. de Investimentos
Turísticos da Costa Verde, Lda.
Direção
Lúcio Alberto
Email - lucio.alberto@mail.telepac.pt
Redação
Manuel Proença – mjproenca@sapo.pt

Colaboradores
Bruno Caprichoso; Carlos Salvador;  Eduardo Pedrosa da
Costa; Francisco Azevedo; Isabel Faustino; Manuel José
Macedo; Marco Lopes; Miguel Mesquita; Paulo Jorge
Duarte; Paulo Malheiro; Sérgio Santos; Vítor Lancha.

Colunistas
Américo Loureiro; Ana Filipa Félix; António Regedor;
Arcelina Santiago; Esmeralda Laranjeira; Ferreira de Cam-
pos; Francisco Goulão; João Guerra; Joaquim Ribeiro; Jor-
ge Madureira; José Sarmento; Manuel Sancebas; Manuela
Aguiar; Mário Frota; Marta Pais de Oliveira; Messias Pin-
to; Padre Rodrigo Lynce de Faria.

Departamento de Redação
Av.ª 8, 456 - 1.º andar - Sala H
Ap. 39 - 4501-853 ESPINHO Codex
Tlf. 227 319 912 • 227666559
Tlm. 934 032 770  •  Fax 227 319 911
Email-defesadeespinho@mail.telepac.pt
Impressão
NAVEPRINTER - Indústria Gráfica
do Norte, SA - E.N. 14 (km 7,05)
Apartado 121 - 4471 MAIA Codex
Tiragem média — 3.700 exemplares
Depósito Legal n.º 1604/83

Departamento de Produção
António Guerra
Secretaria de Administração e Redação
Cristina Fonseca e Fernanda Oliveira
Serviços Administrativos e Publicidade
Avenida 8, 456 - 1.º andar - Sala R
4500-205 ESPINHO
Correspondência por Via Postal:
Ap. 39 - 4501-853 ESPINHO Codex
Telef. 22 734 15 25 • Tlm. 936 540 320
Fax 22 731 99 11
email - geral@defesadeespinho.pt
email - defesadeespinho@sapo.pt
email - empes@sapo.pt

Os textos (e ilustrações) de Opi-
nião publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos seus au-
tores, não vinculando, direta ou
indiretamente, o cariz editorial e in-
formativo deste jornal.

Internet
www.defesadeespinho.pt

Fundado em 27/Março/1932

Estatuto Editorial disponível na

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

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

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

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

Paramos

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

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

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

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

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 MORRISRua 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

diversos/publicidade

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

CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Na última se-

mana do mês de
março, pratica-
mente todas as ár-
vores foram cuida-
das após dois  anos
na Zona Industrial
(sul de Espinho).

Agradeço no
entanto toda a co-
laboração prestada
pelo Jornal Defesa
de Espinho, bem
como aos serviços
respetivos da Câ-
mara Municipal de
Espinho.

Reconheço no
entanto que pes-
soas relacionadas
com o tratamento
das árvores orna-

mentais da nossa cidade, muito fazem perante as deficientes
condições materiais que possuem bem como são muito
poucas pessoas para tratarem de tantas árvores  que Espi-
nho possui.

Não é com uma escada vulgar, que se sobe a todas as
árvores com segurança e assim não é com eficiência e rapi-
dez que este trabalho pode ser executado.

Os serviços técnicos de Espinho relacionados com estes
trabalhos deveriam possuir viaturas, com plataforma elevatória
para  tratarem das árvores de médio e grande porte.

Assim terminada a época do tratamento tardio das árvores
ornamentais da nossa cidade, muitos locais espalhados pela
cidade ficam à espera da próxima época para este fim.

Alguns locais que ficaram sem que as árvores fossem
cuidadas. Em toda a zona entre a Avenida 8 e Rua 2 ficaram
cento e muitas árvores por cuidar, com a época balnear à porta.

Penso que na sua maioria são árvores impróprias para
estarem à beira-mar nas ruas perpendiculares e paralelas, não
resistem à aragem marítima e não produzem quase folhas
nenhumas.

É de se fazer estudos de comparação com as novas árvores
existentes na nova remodelação das ruas do Bairro Piscatório.

E outros exemplos: Largo da Igreja de Espinho, único largo
com monumento aos soldados da Grande Guerra (é de notar
que as freguesias de Espinho trataram dos largos das suas
Igrejas); parte da Rua 20, entre as ruas 33 e 41; Rua do Hospital;
feira municipal e Escola na Rua 33; Tribunal de Espinho; Rua
33, a nascente da Avenida 32 uma das ruas principais de acesso
a Espinho; Parque de Campismo; ruas residenciais junto à Rua
30 norte, etc.

António Brito

ALUGA-SE/ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho privativa, c/ cozinha, peque-
no-almoço, tratamento de roupa, garagem e TV Cabo mais
Sport TV. Tlf. 227340002 ou 227348972.

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

VENDAS

VENDE-SE TERRENO para construção de moradia, em
Guetim. ± 400m2. Contatar: 966870818.
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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.

...com legenda!
Foto VÍTOR LANCHA

...com legenda!
Foto VÍTOR LANCHA

...com legenda!
Fotos VÍTOR LANCHA

Realizou-se na sexta-feira a representação cénica da Via Sacra,
entre o largo da Câmara Municipal e a Igreja Matriz, inserida no programa

“Espinho Vive a Semana Santa”

O Compasso Pascal é uma tradição cristã que
consiste na visita casa a casa de uma paróquia

(daqueles que a queiram receber) do Crucifixo de
Cristo no dia de Páscoa para celebrar a sua Ressurreição – e assim cumpriu-se a

tradição no domingo com o compasso nas ruas das paróquias do concelho de Espinho

O Parque João de Deus foi cenário da recriação de
dois grandes momentos, ocorridos antes do longo
caminho percorrido por Jesus até ao Gólgota: um

deles foi a agonia no Monte das Oliveiras (Getsémani) e
o outro o Julgamento no Sinédrio perpetrado pelos Sumos-Sacerdotes daquela época
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