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“O meu adversário
é o Governo de 
empatas que temos 
em Portugal”
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“O meu adversário
é o Governo de 

empatas que temos 
em Portugal”

– Após 16 anos, Luís Montenegro despe-
diu-se da Assembleia da República, dando 
nota de ter tido “muita honra”, mas regis-
tando que era então tempo para “outras 
coisas”. Por exemplo, preparar-se para a 
liderança nacional do partido?
“Neste período pude dedicar-me muito 
mais à minha vida profissional, à família e 
aos amigos. Estou de bem com a vida! Saí 
por discordar da estratégia e para dar a 
oportunidade a outros. Mas não desconhe-
cia que a minha intervenção no último Con-
gresso também representava uma responsa-
bilidade se se viesse a confirmar que tinha 
razão. Infelizmente tive e estou agora a ser 

consequente. Sem dramas e com muita con-
vicção.”

– “O populismo é o pai da mediocridade e a 
mediocridade é a mãe da pobreza”, consta-
tou no findar do seu exercício parlamentar, 
desejando que o Parlamento procurasse a 
excelência e encontrasse “a criação da ri-
queza”. E assim foi até agora?
“Pelo contrário. O populismo cresceu e a 
criação de riqueza estagnou. Portugal pre-
cisa de mais ambição. Na Europa 21 países 
em 28 crescem mais do que nós. Os serviços 
públicos estão uma miséria. A carga fiscal é a 
maior de sempre. Há cada vez mais pessoas 
a ganhar o salário mínimo e este está cada 
vez mais próximo do salário médio. As desi-
gualdades sociais agravam-se. Governar não 
pode ser sobreviver politicamente. Governar 
é arriscar, é transformar, é reformar, é desen-
volver. É dar aos cidadãos todos, indepen-
dentemente da sua condição económica ou 
localização geográfica, os instrumentos para 
construírem a sua felicidade.”

– E agora corre o “risco” de assumir pes-
soalmente um papel preponderante na po-

lítica portuguesa?
“A minha vida não vai começar nem acabar 
com esta eleição e com este desafio. Tenho a 
noção exata da dimensão da tarefa que me 
espera mas estou preparado. Sinto que este 
é o meu tempo. Dou a minha disponibilida-
de e os militantes escolherão. Estou mesmo 
muitíssimo confiante mas não tenho nenhu-
ma obsessão.”

– E para tal basta “um PSD mais forte”, 
como tem apelado em campanha?
“O PSD tem uma grande força dentro de si, 
dos seus militantes, dirigentes e autarcas. 
Mas não se esgota dentro do partido. Somos 
uma instituição aberta à sociedade. Quere-
mos os mais dinâmicos connosco. Sejam 
operários ou empresários, profissionais libe-
rais ou trabalhadores por conta de outrem.” 

– Tem garantido que não é, nunca foi e 

nem será um líder de fação interna no PSD 
e nem um líder de fação externa na socie-
dade portuguesa. São palavras de circuns-
tância eleitoral ou é a de facto a anunciada 
imagem de marca do futuro líder do PSD?
“Se há terra que sabe isso é Espinho. Nun-
ca afastei os que discordavam de mim das 
listas que liderei a nível local. Quando de-
cidi pôr fim a vinte anos de vida autárquica 
e era presidente da Assembleia Municipal, 
fui convidar para meu sucessor o Eng.º Guy 
Viseu, que tinha sido candidato pelo CDS 
e não tinha votado em mim para liderar a 
Assembleia. Dou este exemplo apenas para 
recordar que não digo as coisas por dizer. 
No caso concreto, apesar das divergências, 
nunca deixamos de ser amigos e tenho mui-
to gosto em tê-lo feito reconciliar-se com o 
seu partido. Fico particularmente sensibili-
zado que pessoas como Guy Viseu, Adérito 
Santos ou Vítor Sousa sejam hoje meus 

O espinhense Luís Montenegro 
frisou na entrevista concedida ao 
Jornal Defesa de Espinho que está 
“muito consciente e determinado” 
na sua candidatura à liderança 
nacional do PSD, cujas eleições 
estão calendarizadas para 11 
de janeiro. “Portugal precisa hoje 
de uma oposição forte”, constatou 
Luís Montenegro, sublinhando 
que “o populismo cresceu e 
a criação de riqueza estagnou. 
Portugal precisa de mais ambição. 
Governar é arriscar, é transformar, 
é reformar, é desenvolver.” 
A candidatura de Luís Montenegro 
a presidente social-democrata 
pressupõe a pré-candidatura 
a futuro primeiro-ministro, 
mas neste sábado (ou no seguinte, 
se não houver maioria absoluta)
logo se verá…

Destaque 
Entrevista

Lúcio Alberto

Luís Montenegro na antecâmara das eleições 
para a a presidência nacional do PSD

fotos IsABEL fAUstINo
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apoiantes, apesar das divergências que já 
tivemos. É o espírito de respeito que quero 
generalizar no PSD e do PSD para o país.”

– Naturalmente que também está conscien-
te de que concorre a futuro primeiro-minis-
tro…
“Muito consciente e determinado. Portugal 
precisa hoje de uma oposição forte, exigen-
te e responsável e precisa amanhã de uma 
alternativa não socialista de Governo. Vou 
dar tudo para não falhar nenhuma dessas 
missões.”

– E já esboça um Governo de Portugal con-
tando com todos os portugueses que vo-
tem ou não no PSD?
“Neste momento apresento ao PSD uma 
estratégia política e um conjunto de orien-
tações programáticas que visam estruturar 
um programa de Governo para apresen-
tarmos nas próximas eleições legislativas. 
Quando falo dos serviços públicos de saú-
de, de educação ou transporte, das neces-
sidades de conciliação da vida profissional 
e familiar, do investimento na cultura e na 
inovação, na captação de investimento e na 
preservação ambiental, nas consequências 
do mundo digital ao nível laboral, comuni-
cacional e social, eu não estou a pensar nos 
votantes do PSD. Nem estou a pensar em 
esquerda ou direita. Estou a pensar nas pes-
soas! Nos cidadãos! Em cada ser humano. 
O que poderei como governante fazer para 
possibilitar a cada pessoa ser mais feliz, rea-
lizar os seus projetos, os seus sonhos. Essa 
é a política que me motiva e que se dirige a 
todos, qualquer que seja a sua preferência 
partidária.”

– Os militantes de qualquer partido que-
rem presumivelmente mais e melhor para 
o partido e para o país. E o que é querem 
os militantes do PSD relativamente ao 
candidato Luís Montenegro? Que quadro 
se lhe afigura no decurso do périplo que 
tem feito pelo país rumo às eleições no 
PSD?
“Creio que os militantes do PSD querem 
reviver tempos de reformismo, de inconfor-
mismo, de combatividade política. Há uma 
alma, uma chama dentro deste partido que 
está enfraquecida. Nós não somos o parti-
do da troika, dos sacrifícios, dos cortes, da 
austeridade. Nós não somos solução ape-
nas para as emergências que se seguem aos 
governos irresponsáveis do PS. Nós somos 
uma força reformadora que tem a ambição 
legítima de governar em tempos de nor-
malidade. Eu não quero um PSD à espera 
somente que o PS perca, como defende o ac-
tual líder. Eu quero um PSD alternativo ca-
paz de recolher a confiança dos portugue-
ses por aquilo que vai fazer e não só para 
corrigir as asneiras socialistas.”

– O que é que lhe têm dito os militantes 
do PSD?
“Sinceramente, estou satisfeitíssimo com 
a disponibilidade e dedicação de tantos 
milhares de militantes que têm aderido 
à nossa candidatura. Já fiz mais de 25.000 
quilómetros de estrada para falar com os 
militantes. Para discutir, para divergir e 
convergir, para esclarecer. Há muita gente 
que me diz que há muito não via tanto en-
tusiasmo, que estamos a reavivar a tal alma 
do PSD. Eu agradeço do coração todo esse 
apoio e alento, mas também costumo di-

“ 
A minha vida não vai 
começar nem acabar 
com esta eleição e com 
este desafio”

“ 
Nunca afastei os que 
discordavam de mim das 
listas que liderei a nível 
local. Se há terra que sabe 
isso é Espinho”

“ 
Neste momento apresento 
ao PSD uma estratégia 
política e um conjunto de 
orientações programáticas 
que visam estruturar um 
programa de Governo 
para apresentarmos 
nas próximas eleições 
legislativas”

“ 
Eu não estou a pensar nos 
votantes do PSD. Nem estou 
a pensar em esquerda ou 
direita. Estou a pensar nas 
pessoas! Nos cidadãos!”

“ 
Apesar de ser candidato 
a presidente do PSD e 
a primeiro-ministro, o 
maior regozijo que tenho 
no meu percurso político 
foi a dedicação à minha 
terra e à nossa autarquia, 
dezasseis anos na oposição 
e quatro no poder”

fotos IsABEL fAUstINo

“ 
Tenho a noção exata da 
dimensão da tarefa que 
me espera mas estou 
preparado. Sinto que 
este é o meu tempo”
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“ 
Creio que os militantes 
do PSD querem reviver 
tempos de reformismo, 
de inconformismo, de 
combatividade política. 
Há uma alma, uma chama 
dentro deste partido que 
está enfraquecida”

“ 
Nós não somos o partido da 
troika, dos sacrifícios, dos 
cortes, da austeridade. Nós 
não somos solução apenas 
para as emergências que 
se seguem aos governos 
irresponsáveis do PS”

“ 
Estou satisfeitíssimo 
com a disponibilidade 
e dedicação de tantos 
milhares de militantes 
que têm aderido à nossa 
candidatura. Já fiz mais 
de 25.000 quilómetros de 
estrada para falar com os 
militantes”

“ 
O distrito de Aveiro 
dá-me muita força, mas 
a que recebo em Espinho é 
especial. Ainda no sábado 
tive um jantar-comício com 
2000 pessoas e mais de 
150 foram de Espinho”

zer que só no dia, com os votos, posso 
aferir a dimensão dessas palavras.”

– Tem recebido mensagens especiais de 
figuras relevantes do partido? Ou até de 
sociais-democratas anónimos…
“Felizmente tenho muitos apoios de ex go-
vernantes, deputados, presidentes de câ-
mara, de juntas de freguesia, de dirigentes e 
de muitos milhares de militantes anónimos. 
Mas o que me tem tocado mais são as pes-
soas que na rua me dizem: ‘eu não sou do 
PSD, mas quero que você ganhe. Acredito 
em si’. Dá-me ânimo e responsabilidade.”

– Para o país “laranja” estar consigo nesta 
caminhada para suceder a Rui Rio, é pre-
ciso convencer intramuros. O distrito de 
Aveiro dá-lhe “força”? E acresce a motiva-
ção no concelho de Espinho?
“O distrito de Aveiro dá-me muita força, 
mas a que recebo em Espinho é especial. 
Ainda no sábado tive um jantar-comício 
com 2000 pessoas e mais de 150 foram de 
Espinho. Como já tinha acontecido em Lis-
boa ou na Alfândega do Porto. E vão mili-

tantes e não militantes. Emociono-me sem-
pre quando os vejo e no país ninguém tem 
sido indiferente ao ver a nossa união.”

– Como é que define os outros candidatos? 
“O Dr. Rui Rio e o Engº Pinto Luz são meus 
parceiros. São meus companheiros. Vou con-
tar com eles e com os seus apoiantes. O meu 
adversário chama-se António Costa e é o Go-
verno de empatas que temos em Portugal.”

– Se tivesse liderado o PSD no ano de 2019 
qual teria sido o resultado nas eleições 
para o Parlamento Europeu e para a As-
sembleia da República? O desfecho para 
o país proporcionaria outra conjuntura…
“Os resultados mostram que o PS era batí-
vel. Mas agora estou totalmente focado no 
futuro. Vou lutar por ganhar as autárquicas 
e vou lutar por conquistar uma maioria nas 
legislativas.”

– Que mensagem gostaria de transmitir 
aos militantes do PSD?
“Que o país e a democracia precisam de 
nós. Da nossa força e da nossa energia. O 
interesse nacional reclama de nós uma al-
ternativa não socialista de Governo. E nós 
somos capazes de a oferecer se soubermos 
unir-nos apesar das nossas diferenças.”

– A mensagem é extensiva aos portugue-
ses, ou o cenário será posteriormente ade-

quado?
“É extensiva aos portugueses. Eu acredito na 
força que está dentro do PSD e acredito na 
força de cada português, de cada organiza-
ção, de cada instituição. Somos um país pe-
queno em dimensão, mas gigante na alma, 
na identidade como nação e na nobreza do 
nosso povo. No passado fomos à descober-
ta do mundo, hoje temos de fazer o mundo 
descobrir Portugal. E nós somos capazes de 
ser os melhores em tanta coisa…” 

– Quando encetou a militância na JSD 
terá equacionado ascender no PSD. En-
tretanto, foi vereador e presidente da As-
sembleia Municipal. Se for eleito líder 
nacional do PSD, a Câmara de Espinho 
“perde” um candidato à presidência? Ou 
isso são contas de outro rosário…
“A Câmara de Espinho está muito bem 
entregue ao PSD e em 2021 vai mudar de 
presidente, mas não de partido. Por mim, 
ainda noutro dia disse num programa te-
levisivo de grande audiência que, apesar 
de ser candidato a presidente do PSD e a 
primeiro-ministro, o maior regozijo que 
tenho no meu percurso político foi a de-
dicação à minha terra e à nossa autarquia, 
dezasseis anos na oposição e quatro no po-
der. E é um orgulho muito grande verificar 
que a equipa que construí e lancei está a 
fazer um trabalho tão positivo que certa-
mente vai continuar nos próximos anos.”

Destaque 
Entrevista

foto ISABEL fAUStINo

“ 
O que poderei como governante 
fazer para possibilitar a cada 
pessoa ser mais feliz, realizar os 
seus projetos, os seus sonhos. Essa 
é a política que me motiva e que se 
dirige a todos, qualquer que seja a 
sua preferência partidária”

“ 
A Câmara de Espinho 
está muito bem entregue 
ao PSD e em 2021 vai 
mudar de presidente, 
mas não de partido”
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Estatuto Editorial disponível em:

Vicente Pinto ou Ricardo Sousa
no futuro do PSD em Espinho

Eleições para a Concelhia no sábado

– Como é que se apresenta aos militantes 
do PSD de Espinho na antecâmara das elei-
ções para a Concelhia?
Vicente Pinto – Os militantes conhecem a 
minha capacidade de entrega e de serviço 
ao partido e à minha cidade. Disponho de 
um conhecimento muito próximo das comu-
nidades dos diferentes lugares do concelho 
de Espinho e a experiência necessária para 
conduzir o PSD, para continuar a ganhar 
eleições autárquicas em Espinho.  
Ricardo Sousa – Apresento-me com o pro-
pósito de retirar a Comissão Politica da letar-
gia em que se viu mergulhada neste último 
mandato. Houve um posicionamento dos 
atuais responsáveis políticos de esvazia-
mento do partido, num momento em que 
era preciso um partido forte e a crescer. A 
Comissão Política é um órgão que teve pou-
quíssima atividade no que do decurso do 
mandato. Só talvez numa altura em que já 
era visível que iria surgir outra candidatura, 
se registou mais algum movimento e ativi-
dade. O facto da atual Comissão Política ter 
prescindido de ter uma sede com o mínimo 
de condições para trabalhar, é bem o espelho 
desta redução do partido a serviços míni-

mos. O partido é absolutamente central num 
momento em que vai acontecer uma transi-
ção política autárquica. Queremos devolver 
essa centralidade ao partido.

– E como é que define a equipa que lidera 
para o próximo mandato na Concelhia do 
PSD?

Ricardo Sousa – Uma equipa constituída 
maioritariamente por uma nova geração de 
pessoas muito preparadas para as respon-
sabilidades que vão assumir. Uma equipa 
multidisciplinar, com enorme vontade de 
renovar. Depois de uma década no poder o 
partido tem de mostrar capacidade de reno-
var os seus quadros. Só assim nos apresenta-
remos com credibilidade ao eleitorado.
Vicente Pinto – Acompanha-me uma equipa 
de pessoas com competências profissionais 
diversas, que representam as diversas fre-
guesias do concelho, nas respetivas Assem-
bleias de Freguesia e Assembleia Municipal. 
O que é muito importante para garantir a 
coordenação política.  

– E quem é que o apoia sem integrar a lista 
candidata aos órgãos da Concelhia do PSD?
Vicente Pinto – Muitos militantes e simpa-
tizantes do partido, mas também, cidadãos 
independentes me têm transmitido o seu 
apoio. Para mim isso é o mais importante, 

porque o fazem genuinamente e dessa forma 
não preciso de abdicar dos meus princípios 
para granjear votos. Para não cometer a inde-
licadeza de mencionar uns e não mencionar 
outros, refiro apenas o nosso mandatário da 
candidatura o presidente da Câmara Muni-
cipal, Dr. Pinto moreira, e o atual candidato 
à liderança da Comissão Política Nacional, o 
Dr. Luís Montenegro. Eu próprio e a minha 
equipa, apoiamos pública e convictamente o 
espinhense Luís Montenegro para líder do 
PSD e futuro primeiro-ministro. É sabido 
que o outro candidato à Comissão Política 
de Espinho se abstém de dar apoio, ou con-
tribuir num dos momentos mais relevantes 
para da história do PSD de Espinho. 
Ricardo Sousa – Um dos grandes desafios 
do partido é ter a capacidade de agregar e 
federar o seu espaço político. Nas últimas 
eleições autárquicas vimos alguns movi-
mentos de oposição que surgiram na nos-
sa área política, o que indicia uma menor 
capacidade de federar o espaço político do 
partido. Temos de tornar a ganhar essa capa-
cidade, indo buscar figuras independentes 
de reconhecido mérito. E aí não temos fica-
do só por palavras, temos tido um conjunto 
de personalidades que tem mostrado apreço 
pelo nosso projeto. Deixe que destaque figu-
ras como Manuela Aguiar, Carlos Padrão, 
Manuel José, Gaioso Vaz, Humberto Granja 
ou Laura Bártolo, outras figuras que já presi-
diram ao PSD de Espinho como Ferreira de 
Campos, Amadeu Morais e Adérito Santos e 
Bernardo Lacerda que foi até ao ano passado 
presidente da JSD Espinho. E ainda Guy Vi-
seu na qualidade de candidato à presidente 
ia da Mesa do Plenário. Mas de algumas des-
tas personalidades não contaremos só com 
o apoio. Uma das medidas que tomaremos 
imediatamente será a ativação do Conselho 
de Opinião, estrutura que os estatutos pre-
veem e que tem justamente a finalidade de 
chamar a colaborar com o partido militantes 
e não militantes. Queremos que nesse Con-
selho de Opinião seja produzido um primei-
ro esboço do programa eleitoral autárquico 
para 2021. Temos de aproveitar a vontade de 
participação e colaboração de muitos cida-
dãos que não têm atividade partidária. Abrir 
o partido é fundamental para vencer os de-
safios que temos pela frente.

– A estratégia para estas eleições no quadro 
da Concelhia do PSD enquadra-se suposta-
mente na estratégia para as eleições autár-
quicas que se avizinham…

As eleições para os órgãos da 
Concelhia do PSD realizam-se no 
sábado, entre as 14 e as 20 horas, 
na sala da Assembleia de Freguesia 
de Espinho, e em simultâneo com 
o ato eleitoral dos órgãos do PSD 
nacional. Vicente Pinto (vice-
presidente da Câmara Municipal) 
recandidata-se à presidência da 
Comissão Política Concelhia e 
Ricardo Sousa (antigo presidente 
da JSD de Espinho e ex-chefe de 
Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal) também é candidato.

Destaque 
Reportagem

Lúcio Alberto

“ 
Apresento-me com o 
propósito de retirar a 
Comissão Politica da 
letargia em que se viu 
mergulhada neste último 
mandato”
- Ricardo Sousa
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Ricardo Sousa – Caberá à próxima Comis-
são Política a definição da estratégia para 
as eleições autárquicas de 2021. Isto é natu-
ralmente indissociável do mandato que te-
remos pela frente. Será o grande desafio do 
próximo mandato. Como já referi um fator 
importantíssimo será a capacidade que te-
remos de nos apresentarmos renovados. Os 
espinhenses têm de perceber que o partido 
soube fazer a sua evolução. Hoje as necessi-
dades do concelho são necessariamente dife-
rentes das de 2009.
Vicente Pinto – Sim, os militantes poderão 
escolher para liderar o processo autárquico, 
entre uma lista com uma experiência de su-
cesso e que nos últimos dez anos garantiu 
três vitórias autárquicas, ou uma lista de 
ruptura com este passado de sucesso. A es-
colha é simples e todos sabem o que isso re-
presenta e a responsabilidade que acarreta. 
A nossa estratégia está espelhada no nosso 
slogan de campanha, “juntos vencemos”, 
pois, o PSD venceu no passado recente e po-
derá vencer no futuro de estivermos juntos 
no trabalho que é necessário fazer para os 
eleitores confiarem em nós.  

– Que perfil traça de antemão para o can-
didato do PSD às próximas eleições au-
tárquicas?    
Vicente Pinto – Deve ser uma pessoa com-
petente, dedicada à nossa terra, conhece-
dor dos lugares dos eleitores e das institui-
ções. Como o PSD lidera a Câmara neste 
momento, o candidato deve ter o apoio 
inequívoco do atual presidente da Câmara 
e da sua equipa. Sobretudo, deve ser um 
cidadão que respeite e seja respeitado pela 
sociedade espinhense. 
Ricardo Sousa – Esse perfil será apresen-
tado e votado pelos militantes. A dois anos 
das eleições haverá oportunidade de em 
altura própria falarmos disso. Mas esta 
é já uma enorme diferença entre as duas 
candidaturas. A questão do perfil e da 
candidatura à Câmara está longe de estar 
fechada. Na candidatura adversária todos 
sabemos que o Dr. Vicente Pinto é o candi-
dato à Câmara e daí não sairemos. Quem 
votar na lista do Dr. Vicente Pinto sabe que 
o terá como candidato à Câmara. Esta é 
a parte fundamental do seu projeto. Tem 
toda a legitimidade para se posicionar as-
sim. Quem achar que o Dr. Vicente Pinto é 
o melhor candidato que o PSD pode apre-
sentar, só pode votar na sua candidatura. 
Quem acha que apesar de tudo pode haver 
outro caminho, só pode optar pela nossa 
candidatura.

– Que panorama se perspetiva para o conce-
lho e para os espinhenses face à sua candi-
datura à presidência da Concelhia do PSD?
Ricardo Sousa – Os espinhenses poderão 
contar com um partido forte preparado para 
defender os atuais eleitos, mas concentrado 
em fazer desta inevitável transição política 
uma oportunidade para se fortalecer e cres-
cer. Só se nos apresentarmos renovados e 
revigorados poderemos merecer a confiança 
dos espinhenses.
Vicente Pinto – Podem esperar um PSD em 
Espinho ativo. A atual Comissão Política, a que 

presido, realizou o maior jantar de sempre do 
PSD na Nave desportiva, para comemoração 
dos dez anos do PSD à frente da autarquia. Or-
ganizamos um encontro de todos os autarcas 
para acompanhamento dos programas eleito-
rais, que foi inovador e importante para man-
ter os eleitos ativos e intervenientes na nossa 
ação política. Constituímos grupos de traba-
lho de freguesia que estão a funcionar muito 
bem, com os quais reunimos regularmente e 
acompanhamos de perto os trabalhos da As-

sembleia Municipal. Espinho vive tempos de 
transformação positiva, com crescimento da 
economia local, diminuição do desemprego e 
com capacidade de atrair investimento exter-
no. Isso está intrinsecamente ligado à confian-
ça que a Câmara liderada pelo PSD tem con-
quistado e ao investimento que temos feito na 
educação, na cultura, no desporto e no apoio 
às famílias e instituições do concelho. Mas, 
existe muito que fazer, muitos desafios e mui-
tas oportunidades para os quais o PSD tem de 
estar à altura para continuar a ter a confiança 
dos espinhenses.

“ 
Os militantes conhecem 
o minha capacidade de 
entrega e de serviço ao 
partido e à minha cidade” 
– Vicente Pinto

Limpeza urbana
e manutenção

dos espaços verdes
– Câmara e juntas 

assinam autos 
de delegação de 
competências 

A Câmara Municipal oficializou no pe-
núltimo dia de 2019 a dotação financeira 
às freguesias para o exercício de limpeza 
urbana e manutenção dos espaços verdes. 
A assinatura dos autos realizou-se no salão 
nobre da Câmara Municipal, com a presença 
do vice-presidente Vicente Pinto e dos presi-
dentes de junta.

A transferência de competências e au-
mento da dotação financeira de 1 milhão e 
305 mil euros, por ano, às freguesias do con-
celho, consta da formalização dos autos de 
transferência de recursos com a União de 
Freguesias de Anta e Guetim e as freguesia 
de Espinho, Paramos e Silvalde.

Assim, a autarquia transfere a nível de 
competências para as juntas de freguesia, a 
gestão e manutenção de espaços verdes, a 
limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas 
e sumidouros e a manutenção, reparação e 
substituição do mobiliário urbano instalado 
no espaço público, excetuando aquele que 
seja objeto de concessão.
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9, 10, 11, 12 e 15 janeiro
21 horas – Casino
Sonus Faber 
Serão relaxante ao som 
de acordes no Baccará

9 janeiro
16h30
10, 14 e 15 janeiro
16h30, 21h30
11 de janeiro
21h30
Cinema do Multimeios֪ 
“O Caso de Richard Jewell”
Realizador: Clint Eastwood
Atores: Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell, Jon Hamm, 
Kathy Bates e Olivia Wilde
Categoria: drama
Duração: 2 h e 9 minutos

9 a 19 de janeiro
9h30 às 18h30 de terça 
a quinta-feira, das 9h30 às 
18h30 e das 21 às 22 horas 
de sexta-feira e das 14 às 
19 horas e das 21 às 22 
horas de sábado e domingo 
– Multimeios (galeria)
Exposição “Memórias 
Imaginadas” de Marta 
Barros Sousa

9 a 31 de dezembro
10 às 17 horas de segunda 
a sexta-feira, das 10 horas 
às 13h30 e das 14h30 às 
18 horas ao sábado – 
Museu Municipal (Fórum de 
Arte e Cultura de Espinho) 
Exposições permanentes – 
Fábrica de Conservas, Arte 
Xávega e Bairro Piscatório 
e“Palco das Marionetas”

10 de janeiro
21 horas – Casino Espinho
Espetáculo de humor 
com Óscar Branco

10 de janeiro
21h30 – Auditório da 
Academia de Música de 
Espinho 
Concerto “Viagem de 
Inverno” com o tenor 
João Terleira e o 
pianista Luís Duarte
Categoria: clássica 
Maiores de 6 anos
Duração: 75 minutos

10 e 11 de janeiro
23 horas – Casino
Duo Belíssimo 
Música ao vivo no 
The Joker Bar “destinada 
a quem procura bons 
momentos de lazer 
e descontração” 
– entrada livre

10 e 12 de janeiro
16h30, 21h30 – Cinema do 
Multimeios֪ 
“O Caso de Richard Jewell”
Realizador: Clint Eastwood
Atores: Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell, Jon Hamm, 
Kathy Bates e Olivia Wilde
Categoria: drama
Duração: 2 h e 9 minutos

11 de janeiro
11 h – Biblioteca Municipal
“1, 2, 3… Read & Play with 
Me!” Atividade dinamizada 
pela voluntária Ana Paula 
Marques
Atividades didáticas em 
inglês, com história, música 
e movimento para crianças! 
O objetivo é a aprendizagem 
da língua inglesa de uma 
forma natural, utilizando o 
corpo (TPR Total Physical 
Response), através da 
exploração de histórias 
em inglês, das artes, da 
música, da dança e dos jogos 
didáticos!
Público-alvo: crianças dos 3 
aos 5 anos (com um ou dois 
acompanhantes)

11 de janeiro
15 horas
Biblioteca Municipal
Inauguração da exposição 
de pintura “Let’s keep 
together” de Rita Braga 
Alves

11 de janeiro
21 horas – Casino Espinho
Espetáculo de Stand-up 
Comedy de Herman José 

11, 18 e 25 de janeiro
15h30
Planetário do Multimeios
“Para Além do Sol”
Maiores de 4 anos
Duração: 25 minutos

11, 18 e 25 de janeiro 
16h30
Planetário do Multimeios
“Astronauta” (3D)
Narrador: Rui Reininho
Produção: Centro Espacial 
Nacional de Leicester – 
Reino Unido

12, 19 e 26 de janeiro
15h30
Planetário do Multimeios
“A Vida das Árvores”
Maiores de 4 anos
Duração: 45 minutos

12, 19 e 26 de janeiro
15h30
Planetário do Multimeios
“Sol, a Nossa Estrela”
Duração: 45 minutos
Maiores de 8 anos
Duração: 2 h e 35 minutos

Orfeão de Espinho
na ERPI – São Francisco
Um concerto coral do Orfeão de Espinho aninou os utentes 

da Estrutura Residencial para Idosos – São Francisco, em Anta. 
“O coro do Orfeão de Espinho, trouxe consigo doces melo-

dias para um pequeno concerto de Natal que aqueceu o coração 

de todos os presentes. Os nossos parabéns ao maestro Samuel 
Santos pela forma brilhante como conduziu este memorável 
momento no auditório da ERPI – São Francisco. Afinadíssimos, 
como sempre!”

A oitava edição do Festival 
Dança sem Fronteiras irá rea-
lizar-se no sábado, pelas 18 
horas, no auditório do Centro 
Multimeios.

Os Blue & White espalharam a sua generosidade e ale-
gria numa série de pequenos espetáculos por todas as 
salas da ERPI – São Francisco, em Anta. 

O dueto de cordas formado pelos irmãos Inês e Hugo 
regressou ao “palco” da Estrutura Residencial para Ido-
sos da Associação de Socorros Mútuos de Anta na ante-
câmara de 2020. 

A. Viação Espinho ................ 227 341 296

Biblioteca ............................ 227 335 800

Bomb. V. Espinho ................ 227 340 005

Bomb. V. Espinhenses .......... 227 340 042

Câmara Municipal ................ 227 335 800

Centro de Saúde  ................ 227 334 020

Cliesp ................................. 227 330 410

Clínica Costa Verde .............. 227 345 885

Clínica N.ª S.ª d’Ajuda ......... 227 342 695

Clínica S. Pedro ................... 227 344 714

Clín. Dr. J. Mendes & Filha.... 227 341 710

COGE - Clínica Santa Casa ... 227 330 960

Policlínica ............................ 227 330 640

CTT - Rua 19 ...................... 227 330 631

EDP - Avarias ...................... 800 506 506

EDP - Leituras ......................800 507 507

EDP - Comercial ...................808 505 505

Estação CP...........................808 208 208

Fisioclínica ...........................227 314 986

Brigada Fiscal.......................227 341 196

Hospital Espinho ..................227 331 130

Hospital V. N. Gaia ................227 865 100

S. Sebastião (S.M.Feira) ........256 379 700

Junta Freguesia de Espinho ...227 344 418

PSP .....................................227 340 038

Registo Civil .........................227 332 060

Repartição Finanças..............227 332 070

Saneam. Básico (avarias) ......227 335 840

Segurança Social ..................227 341 956

Táxis (Câmara) ....................227 343 167

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

Telefones úteis 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

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

SILVALDE

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

Dueto de cordas

Festival 
Dança sem 
Fronteiras 

EDITAL Nº 1/2020
Quirino Manuel Mesquita de Jesus, vereador da 
Câmara Municipal de Espinho, com competências 
delegadas:
Faz público, que em face do que se prescreve no nº 2 
do artigo 23º do Regulamento do Cemitério Municipal 
de Espinho, são avisados todos os interessados 
que tenham familiares inumados nas Sepulturas 
Temporárias da Secção nº 6 do Cemitério Municipal 
de Espinho, de que devem requerer a trasladação 
das ossadas desses seus entes, nos Serviços de 
Atendimento Municipal de Espinho, todos os dias úteis, 
durante o horário normal de funcionamento e, dentro 
do prazo de 30 dias a contar da data da afixação do 
presente Edital, após o que não o fazendo serão as 
referidas ossadas removidas para o Ossário Municipal, 
conforme determina o nº 3 do mesmo artigo.
E para constar se passou este e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares de estilo e publicados 
nos jornais Defesa de Espinho e no Jornal de Notícias 
e na página da internet da Câmara Municipal de 
Espinho.
Espinho, 07 de janeiro de 2020.

O VEREADOR DA CÂMARA
QUIRINO M. DE JESUS
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Rua 8, n.º 381 ESPINHO   227 342 718 / 929 074 937
espinho@clinicaspacheco.com                clínicas pacheco

Clínica Dentária de Reabilitação Orofacial

DR. JORGE PACHECO
* Master em Implantologia
DR. TOMÁS PACHECO
Aberto aos sábados - Cheque-Dentsita - EDP - CGD - SAMS - SAMS Quadros
Saúde Prime - Victoria Seguros  - Future - Healthcare - Salvador Caetano

– IMPLANTOLOGIA
– CIRURGIA ORAL
– ESTÉTIA DENTÁRIA
– REABILITAÇÃO ORAL

– ORTONDONTIA
– ODONTOPEDIATRIA
– OCLUSÃO
– ENDODONTIA

Rui Veloso na gala do 
12.º aniversário do Hotel 
Casino Chaves (Solverde)

“Linhas e agulhas”
de Maria Sousa e Albertina 
Couto “ao som de guitarra”

de Gustavo Tarabbia

Música e emoção numa noite imperdível

No fecho da primeira edição de “Forjar e Bulir” 
na Loja Interativa de Turismo

Conforme o Jornal Defesa de Es-
pinho já revelou, para celebrar o 12.º 
aniversário, no dia 18 de janeiro, o 
Hotel Casino Chaves, da Solverde, 
convida um dos músicos preferidos 
dos portugueses, Rui Veloso, para um 
jantar concerto imperdível recheado 
de música e emoção. 

Cantor, compositor e guitarrista, Rui 
Veloso deixou-se encantar pelo mundo 
da música aos seis anos, idade em que 
aprendeu a tocar harmónica. Mais tarde, 
influenciado por B.B. King e Eric Clap-
ton, lançou com vinte e três anos o álbum 

que o projetou no panorama da música 
nacional: “Ar de Rock”. Dele fazia parte 
a faixa “Chico Fininho”, um dos maiores 
sucessos da sua obra e de Carlos Tê, seu 
letrista. Entre os seus restantes sucessos 
fazem parte “Porto Sentido”, “Não Há 
Estrelas No Céu”, “Sei de Uma Campo-
nesa”, “A Paixão” e “Porto Covo”. 

Nesta noite de aniversário, as 12 
velas são apagadas ao som de todas 
músicas que atravessaram gerações 
e fizeram muitas pessoas sonhar. Um 
momento imperdível em mais um 
aniversário de sucessos Solverde.

Realizou-se no primeiro sábado do ano 
a última sessão de artesanato ao vivo, com 
“linhas e agulhas, ao som de guitarra”, na 
Loja Interativa de Turismo, da primeira 
edição de “Forjar e Bulir”. As artesãs Ma-
ria Sousa e Albertina Couto exibiram o seu 
trabalho ao vivo, acompanhadas pela gui-
tarra de Gustavo Tarabbia.

Foi a sexta sessão semanal do evento 
“Forjar e Bulir”, que proporcionou ao pú-
blico “a oportunidade de sentir o ambiente 
e as tradições da quadra natalícia, há mui-

to vividas em Espinho,através das artes da 
terra.” 

Foram seis tardes passadas na compa-
nhia de dez artesãos espinhenses certifica-
dos, que mostraram as suas artes, acom-
panhados pela animação de artistas locais 
(João Soares, Tó Vasconcelos, Ricardo Ris-
cas, Paulo Resende, Gustavo Tarabbia, Be 
all you want to be).

Acresce destacar qua a iniciativa contou 
com os apoios de Aipal, Alves Ribeiro, Evi-
da e Chocolates Artesanais Bonitos.

foto VÍtoR LANCHA

foto VÍtoR LANCHA

Empregado/a ajudante 
de cozinha para 
restaurante em Espinho.
Contactar: 919 430 452

PRECISA-SE
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OPINIÃO
Arcelina Santiago

O mais importante será fazer perguntas e 
não obter respostas. 

A escritora Rosa Montero disse um dia: 
“A literatura é um caminho de conhecimen-
to que precisamos percorrer carregado de 
perguntas, não de repostas”.  Penso que este 
princípio poderá ser aplicado a qualquer área 
do conhecimento porque, na verdade, o cerne 
da vida são as perguntas, não as respostas. 

Será que uma pergunta tem de ter sempre 
uma resposta? Pode haver uma pergunta sem 
resposta? A pergunta pode conduzir a uma 
resposta que ainda pergunte?

Perguntar significa dar sentido à vida e 
é este o caminho, o desafio a percorrer: as 
perguntas é que nos salvam e as verdadei-
ras respostas são aquelas que buscamos 
dentro de nós. Para isso, é preciso dar tem-
po entre a pergunta e a resposta. Que as 
perguntas sejam tempo de reflexão, tempo 
de espiritualidade…

É esta, em termos gerais, aquilo que 
apreendi da tese defendida por José Tolentino 
Mendonça, no seu livro que recomendo “O 
Pequeno Caminho das Grandes Perguntas”.

No entanto, parece-me que estamos todos 
mais focados nas respostas. Embrenhados no 
ritmo de uma vida apressada e rotineira es-
quecemo-nos de saborear a pergunta e o que 
mais desejamos são respostas céleres e preci-
sas sobre perguntas mecânicas ou até mesmo 
as que se enquadram em respostas protocola-
res e socialmente corretas. Mais, temos a ten-
tação de refugiarmo-nos nas pequenas coisas, 
geralmente as mais fúteis, deixando escapar 
as perguntas fundamentais da nossa vida, 
aquelas que têm muito significado e que se 
fazem ouvir dentro de nós. 

Tolentino Mendonça cita a escritora Clari-
ce Lispector que criou uma lista interminável 
com imensas perguntas para, no fim, confes-
sar: “Eu sou uma pergunta!”. Sobre isto, utili-
za o autor uma bela metáfora para expressar 
a ideia de que, de “entre tantas perguntas que 
nos assolam, as mais preciosas são porventu-
ra, aquelas que em silêncio nos acompanham 
desde o princípio, aquelas que se confundem 
com o que somos, como o espinho no troço da 
rosa ou como a rosa que, sem sabermos como, 
floresce no cimo improvável daquela suces-
são de espinhos. Deveríamos dedicar mais 

tempo a escutar essas perguntas que pulsam 
no nosso interior, soterradas no atordoamen-
to dos dias, omitidas pelo pragmatismo ou 
pelo medo, adiadas para um momento ideal 
que depois nunca é.” 

Concordo com esta ideia de que há um 
momento em que percebemos que as per-
guntas nos deixam mais perto do sentido, da 
abertura do sentido, do que as respostas. E 
que quanto mais importante for a pergunta, 
mais tempo precisamos de habitá-la. 

 “Habitar” a pergunta, é também a su-
gestão do filósofo Plutarco, também citado 
por Tolentino: “Não nos precipitemos a res-
ponder a uma pergunta assim que ela vem 
formulada. ganhamos muito em esperar, 
prestando uma atenção vigilante ao que nos 
está a ser realmente dito e que facilmente nos 
escapa na audição inicial .” 

Já Sócrates, célebre filósofo da Grécia Anti-
ga, defendia a técnica de investigação filosó-
fica feita em diálogo, a arte de questionar ou 
fazer perguntas. Recorria ao uso de pergun-
tas simples e quase ingênuas aos seus discí-
pulos. Com elas, pretendia, em primeiro lu-
gar, revelar as contradições presentes na atual 
forma de pensar, normalmente baseadas em 
valores e preconceitos da sociedade e, depois, 
auxiliar a redefinir tais valores, uma forma de 
os levar a aprender a pensar por si mesmo. 
Depois, seguiam-se outras e outras pergun-
tas, certo de que havia no ser humano uma 
interrogação intrigante que o devia acompa-
nhar e que o definia como ser pensante e em 
crescimento constante. 

É sabido que desde sempre, o homem se 
interroga e interroga as coisas que o rodeiam 
e constantemente é assolado pela dúvida. A 
dúvida e a incerteza fazem com que seja um 
ser insatisfeito e desejoso de aprender mais, e 
ainda mais importante: a refletir, a perguntar, 
a perguntar sempre, mais e mais.

Sócrates ainda nos alertou para o fac-
to de haver em todos os tempos, quem se 
tenha apresentado como sábio e como de-
tentor de toda a verdade. Ou seja, aquele 
que obteve todas as respostas para as suas 
perguntas. Alertou-nos para o facto dessa 
tendência ser, diretamente proporcional à 
presunção de saber. A quem assim proce-
dia, Sócrates tentava demonstrar-lhe que, 
“crendo-se sábio, não o era”.

Fazer um caminho interior com uma per-
gunta, ou perguntas será um desafio contra 
a presunção. Só assim poderemos crescer 
como seres humanos. Mesmo sem repostas 
à ou às perguntas, elas deve continuar a 
perseguirmos.

Irá decorrer de sábado até 31 de janeiro, 
na Biblioteca Municipal José Marmelo e Sil-
va, a exposição de pintura “Let’s keep toge-
ther” de Rita Braga Alves. A inauguração foi 
agendada para as 15 horas.

O trabalho “Let’s keep together” (vamos 
permanecer juntos) é sobre a humildade que 
nós, enquanto seres humanos parte de um 
todo, devemos ter sobre a Natureza. Propõe-

-se refletir sobre o impacto das intervenções 
físicas do homem na paisagem natural. Os 
traços riscados podem representar as cons-
truções, os espaços manipulados fisicamente 
pelo homem. As manchas de cor podem re-
presentar as paisagens, quer como mancha 
espessa com o uso de acrílico, quer como 
mancha leve e subtil com o uso de aguarela.

“A ideia é recriar, em pequenas pinturas, 
o jogo de intervenção versus paisagem onde 
a mancha espessa pode passar por cima do 
traço impondo a sua força - por muito que 
mudes eu prevaleço – e onde a mancha leve 
permite criar a transparência que confirma 
a sua presença permanente mesmo que não 
me vejas estou aqui” – Rita Braga Alves, ar-
quiteta e artista plástica.

O tenor João Terleira e o pianista Luís 
Duarte são interpretam “Viagem de Inver-
no” no Auditório de Espinho – Academia, às 
21h30 desta sexta-feira.

O Romantismo germânico fascinou-se 
pela ideia de viagem. No final da vida, Franz 
Schubert escreveu “Viagem de Inverno”, 
que narra o percurso de um viandante pelo 

frio e escuro Inverno. O lied foi um género 
marcante no Romantismo e tem em Viagem 
de Inverno um dos seus maiores expoentes. 
Com poemas de Wilhelm Müller, essa via-
gem é uma metáfora para a vida, pela qual 
o tenor João Terleira e o pianista Luís Duar-
te nos levam, de forma intensa e dramática, 
numa interpretação seguramente marcante.

Óscar Branco e Herman José sobem ao 
palco do Casino Espinho neste fim-de-
-semana imperdível de diversão.

Na noite de sexta-feira, o talentoso 
Óscar Branco, conhecido no mundo ar-
tístico pela sua capacidade de improviso 
e por desafiar o público com muito boa-
-disposição.

Óscar Branco formou-se em engenha-
ria, mas dedicou a sua vida à carreira de 
argumentista, humorista e actor. Precur-
sor do Stand-up Comedy em Portugal, 
nos anos 80, saiu dos bares do Porto para 
os palcos do país e estrangeiro e partici-
pou em inúmeros programas de humor na 
televisão como “Levanta-te e Ri”, “Minas 
e Armadilhas”, “SIC 10 Horas”, “Caba-
ret”, “Queridos Inimigos”, entre outros.

Óscar Branxo chega no inicio de 2020 
ao Casino Espinho para um serão mar-

cante de comédia e diversão.
Na noite de sábado é a vez de Her-

man José, que apresenta um espetáculo 
de Stand-up Comedy onde as histórias 
de vida, as músicas e as personagens 
criadas por si ao longo de 40 anos trans-
portarão o público, durante mais de uma 
hora, por uma irresistível viagem ao seu 
repertório artístico.

Voltar ao contacto com a mistura explo-
siva de “otimismo nortenho” e “glamour”, 
é sempre um desafio renovado e inspirador. 
Tal como numa mesa de poker, Herman ba-
ralha o seu imenso repertório e dá de novo, 
sempre com a certeza de que não precisa de 
fazer “bluff” para reviver mais uma noite de 
pura alegria e realização artísticas. 

“Começar o ano no fantástico ambiente do 
Casino de Espinho, é o melhor dos amuletos 
para que o ano de 2020 seja em grande!”

A ARTE DE 
PERGUNTAR

Exposição de pintura
de Rita Braga Alves

na Biblioteca 
Municipal

João Terleira e Luís Duarte no 
Auditório de Espinho – Academia

Humor de Herman José e 
Óscar Branco no Casino

“O melhor dos amuletos para que o ano de 2020 seja em grande!”
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Serafina Ferreira Vieira
Salvé 01/01/2020 - 100 ANOS

Só uma vez se comemora esta data tão 
especial. Chegado este dia foi realizada uma 

comemoração com muita Alegria, Paz e 
Harmonia, com a presença da família linda 

que criaste. A sua longevidade é o resultado 
do Amor que existe entre todos. 

Um grande abraço de seus filhos, noras, 
genro, netos e bisnetos.

O Orfeão de Espinho corporizou o Concerto de Ano 
Novo na Igreja Matriz de Espinho, na segunda noite de 2020.

Foi sob a direção do maestro Samuel Santos que os or-
feonistas encheram de cânticos o templo religioso cheio de 
gente ainda imbuída do espírito natalício.

O concerto  que integrou o programa natalício da “Cida-
de Encantada” também foi assistido pelo Padre Artur Pinto 
e por Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal, e 
Vasco Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Espinho.

O réveillon na Praça do 
Mar proporcionou uma 
noite especial em Espinho, 
atraindo um mar de gente 
apesar do frio das últimas 
horas de 2019 e da primei-
ra madrugada de 2020.

O entretenimento (gra-
tuito) também foi valoriza-
do com fogo-de-artifício, 
intercalando o concerto do 
grupo Kappital com mú-
sicas ritmadas e músicas 
de baile para a assistência 
dançar.

A contagem decrescente 
até à meia-noite assinalou 
o fim de uma década, se-
guida de uma entusiástica 
celebração ao novo, ou seja 
2020! 

Concerto de Ano 
Novo do Orfeão 

de Espinho enche 
Igreja Matriz 

Mar de gente na Praça do Mar 
despede-se de uma década 

e celebra 2020
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Estádio do Bolhão, em Fiães

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE B)

T

Cartões Cartões
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A S  E Q U I P A S A VV A

SC Espinho FC Felgueiras

AO INTERVALO: 2-1  
MARCADORES: 1-0, por Betinho (3); 1-1, por Duarte Duarte (7); 

2-1, por Betinho (24); 2-2, por Miguel Pereira (64); 3-2, 
por Diogo Valente (68); 4-2, por Vieirinha (76)

   Kadú
Mica

 77 Amadeu
João Pinto

Gonçalo
© João Ricardo

Chapi
 41 83                       Vieirinha

Diogo Valente
  90 Betinho
 38 70 Jota
   JOÃO FERREIRA

Bruno Silva
Rafa

 90+3 83                    Filipe Leite
  70 Carlitos

Christian
Nuno Malheiro

  90 Ivan Santos

João Kuspiosk
Jorge Azevedo  9 38 
Pedro Marques
Sidney
Mário Sérgio
Pintassilgo ©           (int.) 35
Rúben Alves 73  62
Duarte Duarte
Miguel Pereira 
Rabiola 77
André Rodrigues 
LUÍS PINTO
Rui Queirós
Tinoco  (int.)
Hélder Pedro
Carlos Eduardo
Pedro Correia 77
Marcelo Araújo
Erick Rocha 73

ÁRBITRO: Hélder Patrick Marques (AF Viseu)
ÁRBITROS ASSISTENTES: Luís Castainça e Rui Crisóstomo

4 2

Sporting Clube de Espinho e Futebol Clu-
be Felgueiras proporcionaram, no domingo, 
um grande espetáculo de futebol, com golos 
para todos os gostos e feitios. Os tigres al-
cançaram uma vitória, por 4-2, numa parti-
da em que dominaram do princípio ao fim. 
Um golo aos três minutos, por Betinho, que 
bisou, lançou uma partida que teve as emo-
ções ao rubro até aos 10 minutos da segunda 

parte, com o empate dos visitantes. Daí em 
diante, os tigres estiveram sempre por cima 
chegando ao fim com uma confortável van-
tagem de dois golos.

Tudo parecia muito fácil quando o Spor-
ting de Espinho se colocou em vantagem 
no marcador nos três primeiros minutos da 
partida. Os espinhenses ‘entraram com tudo’ 
sobre o seu adversário e com uma estratégia 

muito diferente daquela que tinham vindo a 
apresentar no final do ano – uma frente de 
ataque rápida, com o habitual ponta-de-lan-
ça, Jota, a entrar pelo lado esquerdo e com Be-
tinho no ‘onze’ inicial. Algo que deixou, de al-
guma forma, a equipa adversária baralhada.

Contudo, a reação do Felgueiras foi enér-
gica e objetiva e o empate surgiu quatro mi-
nutos depois, num pontapé, indefensável, 
de fora da grande área, por Duarte Duarte. 
Um empate que acabou por refletir o sinal 
mais dos durienses.

A resposta dos alvinegros não se fez es-
perar e, novamente Betinho, colocou a sua 
equipa em vantagem, dando sequência ao 
melhor futebol apresentado pelos espinhen-
ses. E o resultado poderia ter sido ampliado, 
não fosse um remate de Vieirinha embater 
na trave da baliza à guarda de João Kuspiosz 
momentos antes do golo dos tigres como 
poderia, também, ter surgido o empate na 
conversão de uma grande penalidade, a três 
minutos do intervalo, com uma grande de-
fesa do guardião dos espinhenses, Kadú ao 
remate de Rabiola.

Na segunda parte a equipa do Sporting 
de Espinho apareceu em força, tal como ha-
via entrado no jogo. No entanto, num erro, 
infantil, do central Amadeu, que perdeu 
uma cobertura à saída da bola na linha de 
fundo, o Felgueiras, por Miguel Pereira, res-
tabeleceu a igualdade (2-2). Um ‘balde de 
água fria’.

A reação dos tigres foi imediata e bas-
taram quatro minutos para se colocarem, 
novamente, em vantagem, com um grande 
golo de Diogo Valente. E o 4-2 apareceu oito 
minutos depois, por Vieirinha.

Durante o segundo tempo, os espinhen-
ses ainda viram dois golos a serem anulados 
pela equipa de arbitragem e o seu adversá-
rio, também viu um tento a ser invalidado, 

todos por alegadamente os jogadores se 
encontrarem em posição irregular. Porém, 
o tento anulado a Betinho, aos 54 minutos, 
por fora-de-jogo, foi um clamoroso erro do 
árbitro assistente.

Uma palavra muito especial para a claque 
do Sporting Clube de Espinho, os Desnor-
teados, que mais uma vez não se cansaram 
de apoiar a equipa, em grande número, bem 
como o público adepto dos tigres, contras-
tando com a presença de adeptos vindos de 
Felgueiras. • Manuel Proença

Tigres vencem Felgueiras
com um ‘bis’ de Betinho

Resultados
Amarante-Gondomar .................................................... 1-1
Valadares Gaia-Paredes ................................................ 0-1
Castro Daire-Sanjoanense ............................................. 2-1
SC Espinho-Felgueiras 1932 .......................................... 4-2
L. Vildemoinhos-Pedras Rubras ...................................... 0-2
SC Coimbrões-Leça....................................................... 0-1
Vila Real-G. Figueirense ................................................ 3-0
Canelas 2010-FC Arouca ............................................... 0-0
Trofense-Lourosa ......................................................... 0-0

Próxima jornada
Gondomar-Canelas 2010

G. Figueirense-L. Vildemoinhos
Lourosa-Amarante

Leça-Vila Real
Sanjoanense-SC Espinho

(SJ Madeira/domingo/15h)
Pedras Rubras-Valadares Gaia

Felgueiras 1932-Trofense
Paredes-Castro Daire
FC Arouca-Coimbrões

Classificação   J V E D F-C P
FC Arouca 16 11 3 2 24-11 36
Lourosa 16 9 6 1 28-10 33
Leça 16 9 5 2 25-16 32
Sanjoanense 16 9 3 4 23-16 30
Paredes 16 8 5 3 20-9 29
SC Espinho 16 7 7 2 28-13 28
Castro Daire 16 6 5 5 16-18 23
Felgueiras 1932 16 6 4 6 32-22 22
Canelas 2010 16 5 7 4 17-13 22
L. Vildemoinhos 16 6 2 8 23-22 20
Coimbrões 16 6 2 8 18-29 20
Gondomar 16 5 4 7 22-21 19
Pedras Rubras 16 5 4 7 22-22 19
Amarante 16 3 7 6 14-17 16
Valadares Gaia 16 5 1 10 21-35 16
Trofense 16 3 5 8 12-20 14
Vila Real 16 3 1 12 13-33 10
G. Figueirense 16 2 1 13 9-40 7

CAMPEONATO DE PORTUGAL – SÉRIE B

Jota deu dores de cabeça ao lateral direito do FC Felgueiras
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Juvenis na senda 
das vitórias com 
goleada ao Seia

A equipa de futebol de sub17 
(juvenis) do Sporting Clube de 
Espinho continua isolada na li-
derança da fase de manutenção/
descida do Campeonato Nacio-
nal. Os tigres foram a Seia golear 
os serranos por 2-6, num jogo em 
que os espinhenses Miguel Silva e 
Gustavo Almeida bisaram e Mar-
tim Oliveira e Ricardo Rocha tam-
bém marcaram.

Por sua vez, a equipa de sub15 
(iniciados), apesar de ainda só se 
ter jogado a quinta jornada das 
14 da fase de manutenção/desci-
da, perdeu, em casa, com um dos 
‘concorrentes’, o Moreirense, por 
1-2. Um jogo marcado por uma 
interrupção pelo árbitro André 
Silva da Associação de Futebol de 
Vila Real que mandou chamar os 
agentes de autoridade para que 
fosse identificado um adepto do 
Moreirense por alegadamente 
ter injuriado um dos atletas espi-
nhenses. Um jogo que acabou por 

ser decidido nos momentos finais 
da partida, com os tigres a coloca-
rem-se à frente do marcador, com 
um golo de Gonçalo Sousa, aos 54 
minutos e a serem surpreendidos, 
logo de seguida, com dois tentos 
do avançado do Moreirense, Sal-
vador Faria (55 e 67 minutos).

CAMPEONATO NACIONAL

JUVENIS (SUB17) – 2.ª FASE
MANUTENÇÃO/DESCIDA – SÉ-
RIE B

Resultados

Seia-SC Espinho 2-6
Académico Viseu-Feirense 1-4
Anadia-Régua 3-0
Marialvas-Lourosa 2-1

Classificação
 J V E D F-C P
SC Espinho 6 5 0 1 16-7 37
Feirense 6 4 0 2 16-5 30

Anadia 6 4 0 2 13-8 28
Lourosa 6 4 0 2 12-3 26
Régua 6 3 0 3 8-8 15
Marialvas 6 3 0 3 15-6 13
Acad. Viseu 6 1 0 5 8-14 13
Seia 6 0 0 6 3-40 0

Nota: Os clubes trazem os pontos 
conquistados na primeira fase.

Próxima jornada
Feirense-Anadia
Lourosa-Académico Viseu
Régua-Seia
SC Espinho-Marialvas
(Espinho/domingo/11h)

INICIADOS (SUB15) 
– 2.ª FASE
MANUTENÇÃO/DESCIDA 
– SÉRIE B

Resultados
Dragon Force-Feirense 1-0
Freamunde-Cesarense 5-0
SC Espinho-Moreirense 1-2
Salgueiros-Varzim 3-0

Classificação
 J V E D F-C P
Dragon Force 5 5 0 0 16-2 30
Salgueiros 5 2 1 2 10-6 25

Feirense 5 1 3 1 6-4 25
Moreirense 5 3 2 0 18-3 24
SC Espinho 5 0 2 3 4-10 17
Varzim 5 1 3 1 5-6 15
Freamunde 5 2 1 2 9-10 11
Cesarense 5 0 0 5 0-27 0

Nota: Os clubes trazem os pontos 
conquistados na primeira fase.

Próxima jornada
Moreirense-Salgueiros
Freamunde-Feirense
Varzim-Dragon Force
Cesarense-SC Espinho
(Cesar/domingo/11h)

A grande surpresa da oitava 
jornada da 1.ª Divisão da Liga de 
Futebol Popular de Espinho dispu-
tada no fim-de-semana. A equipa 
do Bairro Piscatório perdeu por 3-1 
com o Desportivo Regresso.

Entretanto, a luta entre os pri-
meiros continua renhida. A Corga 
de Silvalde, que não jogou nesta 
jornada (folgou), mantém-se na 
frente, com os mesmos pontos que 
a equipa campeã em título, o Gru-
po Desportivo Ronda que venceu 
o Novasemente pela margem mí-
nima (1-2).

O resultado mais dilatado do es-
calão principal do futebol popular 
espinhense registou-se no Magos 
de Anta-Estrelas da Divisão (5-1).

Na 2.ª Divisão a luta do topo da 
tabela é entre o Estrelas da Ponte 
de Anta e a Juventude da Estrada 
que estão separadas apenas por um 
ponto. Ambas venceram os jogos.

LIGA DE FUTEBOL 
POPULAR DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO

Resultados
GD Regresso-Leões Bairristas 3-1
Águias Paramos-AD Esmojães 1-1
Novasemente-GD Ronda 1-2
Rio Largo-Cantinho Ramboia 1-2
Magos Anta-Estrelas Divisão 5-1
Quinta Paramos-GD Outeiros 1-3

Folgou a Corga Silvalde

Classificação
 J V E D F-C P
Corga 7 6 1 0 19-6 19
GD Ronda 7 6 1 0 23-5 19
GD Outeiros 7 4 2 1 12-9 14
GD Regresso 7 4 1 2 14-10 13
Qta Paramos 7 4 0 3 21-11 12
Novasemente 8 3 2 3 15-12 11
Rio Largo 8 3 1 4 9-14 10
AD Esmojães 8 2 3 3 10-13 9
Leões B. 7 2 2 3 11-11 8
Ág. Paramos 8 2 2 4 10-11 8
Cantinho  8 2 2 4 10-15 8
Magos Anta 7 1 1 5 7-17 4
Est. Divisão 7 0 0 7 4-31 0

Próxima jornada
Quinta Paramos-Leões Bairristas
(Paramos/sábado/15h)
GD Ronda-Estrelas Divisão
(Guetim/sábado/15h)
GD Outeiros-Magos Anta
(Seara/sábado/15h)
Novasemente-Águias Paramos
(Cassufas/sábado/15h)
Corga Silvalde-GD Regresso
(Seara/sábado/17h15)
AD Esmojães-Rio Largo

(Cassufas/domingo/10h)
Folga o Cantinho Ramboia

2.ª DIVISÃO

Resultados
Lomba Paramos-Juv. Estrada 0-1
Império Anta-Estr. Vermelhas 0-0
AD Guetim-Estr. Ponte Anta 1-2
GD Idanha-Desp. Ponte Anta 0-1
Cruzeiro Silv.-Morgados Par. 3-2
Folgou o Bairro Ponte Anta

Classificação
 J V E D F-C P
Est. Pt. Anta 6 6 0 0 25-7 18
Juv. Estrada 7 5 2 0 16-5 17
Desp. Pt. Anta 6 4 1 1 15-6 13
GD Idanha 7 4 0 3 8-9 12
AD Guetim 6 3 1 2 18-5 10
Império Anta 6 1 4 1 3-3 7
Bairro Pt. Anta 6 1 3 2 10-14 6
Lomba 6 1 2 3 4-9 5
Est. Vermelhas 7 1 2 4 3-14 5
Cruzeiro 6 1 1 4 5-18 4
Morgados 7 0 0 7 8-25 0

Próxima jornada
Bairro Ponte Anta-GD Idanha
(Guetim/domingo/15h)
Lomba Paramos-Est. Ponte Anta
(Paramos/sábado/17h15)
Cruzeiro Silvalde-AD Guetim
(Seara/domingo/10h)
Juv. Estrada-Império Anta
(Paramos/domingo/10h)
Desp. Ponte Anta-Morgados
(Guetim/domingo/10h)
Folga o Estrelas Vermelhas

A duas jornadas do final da primei-
ra fase e com o apuramento para 
a disputa do campeão nacional já 
garantido, a equipa de futsal de se-
niores femininos do Novasemente 
Cavalinho venceu o Futebol Clube 
Águias de Santa Marta por 4-2. Os 
golos das espinhenses foram obti-
dos por Nancy Freitas (6 minutos), 
Cátia Silva (7 e 30) e por Angélica 

Alves (29).
Eis a constituição da equipa do 
Novasemente Cavalinho:
Daniela Sona, Nancy Freitas, An-
dreia Marques, Cátia Silva e An-
dreia Martins – cinco inicial; Ana 
Rita Silva, Angélica Alves, Lídia 
Fortes, Margarida Vaz, Liliana Sil-
va, Juliana Pinto e Carol. Treina-
dor: Nelson Costa.

A equipa de hóquei em patins sénior 
da Associação Académica de Espi-
nho levou de vencida a Associação 
Desportiva ‘Os Limianos’ por 3-1, 
em jogo a contar para a 12.ª jornada 
do Campeonato Nacional da 2.ª Di-
visão Norte. Um encontro comple-
tamente dominado pelos espinhen-
ses, com os minhotos a alcançarem 
o tento de honra a 39 segundos do 
final da partida. Jogo com grande 
intensidade competitiva e sem golos 

no decorrer do primeiro tempo. Na 
segunda parte, os academistas des-
perdiçaram uma grande penalidade 
aos três minutos, mas acabaram por 
chegar à vantagem pouco tempo 
depois. Os minhotos poderiam ter 
chegado ao empate através da mar-
cação de um livre direto e o capitão, 
André Pinto, acabou por ampliar a 
vantagem logo depois. Com o tercei-
ro golo, a equipa do Mocho assegu-
rou a vitória.

Luta 
no 

topo

Sementinhas 
vitoriosas

Academistas 
vencem 

Limianos
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Tigres afastam 
Belenenses e seguem 

para os ‘quartos’
da Taça de Portugal
A equipa de voleibol de seniores femi-

ninos do Sporting Clube de Espinho bateu, 
na Arena Tigre, o Belenenses, da 1.ª Divi-
são, em jogo dos oitavos de final da Taça 
de Portugal, por 3-2 (17-25, 25-14, 25-20, 
21-25 e 15-4). As tigres, alcançando a vitória 
na ‘negra’, passaram aos quartos de final 
daquela prova, estando, por isso, entre as 
oito melhores equipas nesta competição. 
Uma surpresa, para muitos, numa vitória 
que traduz o empenho, a força e o acreditar 
das jogadoras do Sporting Clube de Espi-
nho que no dia anterior (sábado) haviam 
derrotado o Futebol Clube Infesta por 3-0 
(25-17, 25-20, e 25-17) em encontro da 16.ª 
jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Di-
visão, ocupando a quarta posição da tabela 
classificativa.

A equipa de seniores femininos do Spor-
ting de Espinho, liderada por Tiago Rachão 
e Diogo Botto já não perde desde 27 de 
outubro do ano passado. As tigres apenas 

registaram derrotas na primeira, terceira e 
quinta jornadas do Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão, respetivamente com a Aca-
démica de S. Mamede, Ginásio de Santo 
Tirso e Benfica e eliminaram da Taça de 
Portugal o Clube Atlântico da Madalena 
(novembro), o Esmoriz Ginásio Clube (de-
zembro) e, agora, o Belenenses.

Para a próxima eliminatória estão apu-
radas, além do Sporting Clube de Espinho, 
a AJM/FC Porto, AVC Famalicão, Sporting, 
CD Aves, Castêlo da Maia, CS Madeira e 
Clube Kairós.

Eis os resultados dos oitavos de final:
AJM/FC Porto-Leixões 3-0
(25-18, 25-17 e 25-23)
AVC Famalicão-GC Santo Tirso 3-0
(25-18, 25-17 e 25-22)
SC Espinho-Belenenses 3-2
(17-25, 25-14, 25-20, 21-25 e 15-4)
Porto Vólei-Sporting 1-3

(25-16, 17-25, 18-25, 23-25)
Boavista-CD Aves 0-3
(13-25, 19-25 e 18-25)
Castêlo Maia-Vilacondense 3-1
(25-21, 18-25, 25-15 e 25-20)
CS Madeira-Lusófona 3-1
(25-17, 20-25, 27-25 e 25-20)
Clube Kairós-SC Braga 3-0
(25-18, 25-12 e 25-11)

SC Espinho, 3
Belenenses, 2
Jogo na Arena Tigre, na Nave Desportiva 
Municipal de Espinho.
Árbitros: Raquel Portela e Daniel Silva.
Parciais: 17-25 (24m), 25-14 (21m), 25-20 

(22m), 21-25 (26m) e 15-4 (12m).
Sporting Clube de Espinho – Catarina Lacer-
da (8 pontos), Ana Vieira (8), Benigna Fer-
nandez (28), Bárbara Pauseiro (13) e Daniela 
Matos (9) – seis inicial; Matilde Moreira e 
Filipa Teixeira (líberos), Mariana Melo, Rita 
Brandão, Ana Neto (nj), Beatriz Gomes (nj), 
Rita Morim (nj) e Cristiana Correia (nj).
Treinador: Tiago Rachão.
Clube de Futebol Os Belenenses – Maria Sil-
va (4 pontos), Ariane Oliveira (12), Helena 
Sampaio (8), Victória Soares (12), Bruna Pai-
xão (15) e Joana Caldas (5) – seis inicial; Pa-
trícia Pires (líbero), Ana Catarina Carvalho, 
Núria Benoliel (nj) e Patrícia Cardoso (nj).
Treinador: João Correia.

foto fRANCISCo AZEVEDo

Juvenis do Sp. Espinho
vencem Castêlo da Maia

João Nuno Pedrosa
conquista ouro em Espanha

Tigres jogam 
na Parede

Na disputa pelo Campeonato Regional, 
a equipa de voleibol de juvenis masculi-
nos do Sporting Clube de Espinho venceu 
o Castêlo da Maia por 3-2. Mesmo depois 
de estar a perder por 1-2, a equipa tigre 
conseguiu dar a volta à partida que pode-
ria ter terminado no quarto set. Jogo de-
cidido na ‘negra’, sob a imposição tigre, 
que acabou por garantir já um lugar no 
pódio na final do Regional a três jornadas 
do fim.

Por sua vez, os iniciados masculinos ti-
gres perderam na ‘negra’ (2-3) frente aos 
atuais campeões nacionais (Associação 
Académica de Espinho). Porém, apesar da 
derrota fora de portas, os alvinegros con-
tinuam líderes na final do escalão.

Por fim, a equipa de infantis masculi-
nos do Sporting de Espinho venceu, sem 
dificuldades, o Clube Atlântico da Mada-
lena (3-0), continuando, assim, lançado 
nesta reta final do Campeonato.

O espinhense João Nuno Pinto Pedro-
sa, em dupla com Hugo Oliveira Campos, 
conquistou a medalha de ouro no Torneo 
de Invierno de Volei Playa, disputado no 
dia 29 de dezembro nas areias de Oira, 
em Ourense, que abriu o circuito sénior 
do calendário de Voleibol de Praia da vi-
zinha Espanha.

Os jovens portugueses, de 19 anos, 
foram a dupla revelação da competição, 
tendo, segundo os organizadores da pro-

va, “exibido um Voleibol espetacular” na 
vitória categórica sobre nuestros herma-
nos Hernán Tovar e Aldo Rendón: 2-0 (21-
15 e 21-17).

A dupla David Guinazú/Diego Pérez 
ficou no 3.º lugar desta competição que 
reuniu nove duplas de femininos e 12 de 
masculinos de comunidades espanholas 
como Galiza, Madrid, Cantábria e Extre-
madura e países como Portugal, Brasil, 
Finlândia e Venezuela.

A equipa de voleibol de seniores 
masculinos do Sporting Clube 
de Espinho regressa no sába-
do ao Campeonato Honda para 
defrontar o Clube Nacional de 
Ginástica, no pavilhão do seu 
adversário, na Parede (Cascais), 
às 18 horas, em encontro a contar 
para a 16.ª jornada.

fo
to D

IR
EIto

S R
ESR

EVA
D

o
S

fo
to D

IR
EIto

S R
ESR

EVA
D

o
S



16 |defesa de espinho | 9 de janeiro de 2020

Tigres vencem 
estudantes

A equipa de andebol 
de seniores masculinos do 
Sporting Clube de Espi-
nho venceu a Académica 
de Coimbra por 29-20 em 
jogo a contar para a 10.ª 
jornada da primeira fase 
do Campeonato nacional 
da 3.ª Divisão. Os tigres, 
ao intervalo, já venciam os 
estudantes por 17-10.

A equipa espinhense en-
trou muito bem no jogo e 
conseguiu construir desde 
muito cedo uma confortá-
vel vantagem no marca-
dor. No segundo tempo o 
conjunto alvinegro geriu 
essa vantagem. No entan-
to, a equipa conimbricense 
teve um período em que 
se aproximou mas rapida-
mente os tigres voltaram a 
dilatar o marcador.

O Sporting de Espinho, 
com esta vitória, ocupa a 
segunda posição da tabela 
classificativa, com 23 pon-
tos, a apenas um ponto do 
primeiro, o Monte.

No sábado, os espinhen-
ses irão jogar com a Casa 
do Povo da Vacariça, no 

Pavilhão Municipal de 
Pampilhosa, às 21 horas.

Eis a equipa de seniores 
masculinos do Sporting 
Clube de Espinho que de-
frontou a Académica de 
Coimbra:

Francisco Vasconcelos e 
Rui Vedor (guarda-redes); 
Sérgio Gouveia (3 golos), 
João Pereira, João Póvoa 
(6), Diogo Ramalho, An-
dré Oliveira (2), Francisco 
Azevedo (3), Sérgio Ma-
ganinho (2), Diogo Costa, 
Manuel Sousa (7), Tiago 
Couto (6), Jorge Ferreira e 
Ruben Aguincha. Treina-
dor: Luís Filipe Ferreira.

Entretanto, a equipa de 
juniores masculinos rece-
beu o CA Molelos e bateu 
o adversário por 50-29, em 
encontro a contar para o 
Campeonato Nacional da 
2.ª Divisão.

Os espinhenses foram 
bastante superiores, afir-
mando-se uma vez mais 
como uma das equipas do 
grupo com grandes aspi-
rações. O treinador dos ti-
gres aproveitou o forte ím-

peto competitivo, que cedo 
proporcionou o desnivelar 
do marcador, para fazer 
rodar a equipa.

Por sua vez, a equipa de 
iniciados masculinos do 
Sporting Clube de Espi-
nho perdeu, em casa, com 
o GICA (Águeda) por 23-
25. Assistiu-se a uma par-
tida com duas partes bas-
tante distintas. Entrando 
dominadora, a equipa vi-
sitante impôs-se, chegan-

do ao intervalo com uma 
vantagem de sete golos. 
Contudo, tendo aprovei-
tado o intervalo para gizar 
uma estratégia diferente e 
para recuperar o ânimo 
dos jogadores, o sete espi-
nhense demonstrou logo 
no início a vontade de se 
aproximar no resultado. 
Porém, não foi possível a 
reviravolta, ficando os es-
pinhenses a dois golos da-
quele que teria sido o mal 

menor: o empate.
No escalão de iniciados 

masculinos, o Sporting 
Clube de Espinho bateu o 
Ílhavo por 29-52, em jogo 
disputado no pavilhão da 
Gafanha da Encarnação.

Numa prestação bas-
tante segura, demonstran-
do um nível exibicional 
elevado, foi com natura-
lidade que os espinhenses 
cedo se superiorizaram, 
tendo ao intervalo garan-

tido já uma diferença de 
seis golos. Na segunda 
parte os tigres domina-
ram completamente o jogo 
cegando ao fim com uma 
vantagem de 23 golos.

Por fim, as duas equipas 
de infantis do Sporting de 
Espinho tiveram sortes di-
ferentes. A equipa ‘A’ foi à 
Murtosa vencer o Monte 
por 14-32 e a equipa ‘B’, 
perdeu, em casa, com o 
Feirense, por 19-28.

foto fRANCISCo AZEVEDo

Jornada aziaga
para o andebol 

do Mocho
A equipa de andebol 

de seniores femininos da 
Associação Académica 
de Espinho perdeu com a 
equipa B do SIR 1.º de Maio 
por 20-27, em encontro a 
contar para o Campeona-
to Nacional da 2.ª Divisão. 
Num jogo que começou 
com muitas falhas técnicas 
sem que nenhuma equipa 
se conseguisse destacar 
no marcador, o resultado 
a meio do primeiro tempo 
era de 4-5 para o conjunto 
forasteiro. Após este pe-
ríodo, as visitantes come-
çaram a ser mais objetivas 
no momento do ataque sem 
descorar a defesa, conse-
guindo nove golos contra 
três das academistas. O re-
sultado ao intervalo era de 
7-14 para o SIR 1.º de Maio.

A segunda parte come-

çou com grande velocidade 
e com as equipas a conse-
guirem muitos golos. Foi 
o melhor momento das 
espinhenses que consegui-
ram reduzir a diferença no 
marcador para apenas três 
golos. E quando se esperava 
que a equipa da casa conse-
guisse dar a volta ao mar-
cador, uma perda de bola e 
um contra-ataque falhado, 
deitaram por terra as aspira-
ções das academistas. Apro-
veitou o conjunto visitante 
para dilatar o marcador no 
restante tempo de jogo. Re-
sultado final 20-27 para a 
equipa da Marinha Grande.

Entretanto, a equipa de 
juvenis femininos de ande-
bol da Académica de Espi-
nho perdeu com o Feirense 
por 19-30, em encontro a 
contar para o Campeona-

to Nacional realizado no 
Pavilhão Municipal Napo-
leão Guerra, em Cassufas. 
O encontro começou muito 
lento, equilibrado e com as 
equipas a falharem o alvo 
nos minutos iniciais. Após 
o minuto dez, a equipa 
forasteira conseguiu uma 
vantagem de dois golos 
que foi dilatando até final 
da primeira parte, chegan-
do ao intervalo a vencer 
por 9-14.

A segunda parte a equi-
pa de Santa Maria da Feira 

entrou muito forte conse-
guindo dilatar a vantagem 
que trazia do primeiro tem-
po. As espinhenses reagi-
ram reduzindo a diferença 
para quatro golos (19-23). 
Mas o Feirense não se in-
timidou e aproveitando as 
falhas técnicas das acade-
mistas, voltou a tomar con-
tra do encontro.

Por sua vez, as iniciadas 
da Académica de Espinho 
perderam em Santa Maria 
da Feira diante o Feirense 
por 31-9. Um jogo que co-

meçou com muitas faltas 
técnicas para ambos os la-
dos. Aos poucos, a equipa 
da casa começou a acertar 
mais nos passes o que le-
vou a que o caudal ofensi-
vo também aumentasse. E 
apesar da réplica das es-
pinhenses, o Feirense che-
gou ao intervalo a vencer 
por 10-5. A segunda parte 
foi bem mais fácil para as 
azuis porque as academis-
tas entraram muito descon-
centradas e só nos minutos 
finais é que voltaram a en-

contrarem-se como equipa. 
Em resultado desse desa-
certo a equipa da casa con-
seguiu uma vitória folgada.

Por fim, a equipa de mi-
nis femininos da Académi-
ca de Espinho deslocou-se 
a Valongo do Vouga para 
mais um encontro do Cam-
peonato Regional. As aca-
demistas mostraram que 
estão a assimilar o que têm 
aprendido nos treinos e 
deram uma boa réplica du-
rante todos os momentos 
do jogo.

foto fRANCISCo AZEVEDo
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Maria Luís sagra-se 
campeã distrital infantil 

de triatlo técnico

Gil Maia (Sp. Espinho/
António Leitão) 

vence S. Silvestre

Gil Maia, do Sporting Clube 
de Espinho/António Leitão, foi o 
grande vencedor da corrida de S. 
Silvestre que se realizou no sába-
do, em Espinho e que contou com 
a participação de 1600 atletas. O 
atleta que veste as cores dos tigres 
percorreu os 10 quilómetros da 
prova em 31m35s, menos 57 se-
gundos que o segundo classifica-
do, Hélder Lopes do DCI/Trilhos 
Luso Bussaco e 1m18s que Vítor 
Santos da EV Peraltafil, vencedor 
da edição de 2019. A Equipa do 
Sporting Clube de Espinho foi ter-
ceira classificada atrás do Clube 
Atletismo Ovar (1.º lugar) e da EV 
Peraltafil (2.º).

No sector feminino, Márcia 

Martins, do Trilhos Luso Bussaco 
foi a vencedora com 39m45s, ocu-
pando a 88.ª posição da classifica-
ção geral, seguida das atletas do 
Running Espinho Cristiana Fer-
reira (119.ª da geral) com 40m58s 
e Cristina Paços (161.ª da geral), 
com 42m21s.

A equipa silvaldense EV Peral-
tafil, participou na 6.ª edição da 
São Silvestre de Espinho com 13 
atletas e revalidou, mais uma vez, 
as excelentes prestações, tendo 
conseguido cinco lugares de pó-
dio (um deles na classificação ge-
ral e os restantes quatro nos esca-
lões) e tendo posicionado sete dos 
seus atletas entre os 30 primeiros 
classificados. De realçar as marcas 

atingidas pelo atleta Vítor Santos 
(vencedor da prova do ano ante-
rior) que foi 3.º da classificação 
geral e primeiro do escalão M40. 
Também Luís Beato obteve as 
excelentes marcas de 4.º na geral 
e primeiro no escalão M35. Tozé 
Castro atingiu o 9.º lugar da geral 
e o 3.º lugar do seu escalão (M35). 
O atleta João Seixas ficou em 3.º 
lugar do escalão M40 e 24.º lugar 
da geral.

A edição deste ano da São Sil-
vestre de Espinho, organizada 

pela Atletas.net e pela Câmara 
Municipal de Espinho, contem-
plou, ainda uma caminhada de 4,5 
quilómetros e uma Corrida da Pe-
quenada de 400 metros.

O já habitual Prémio Prestígio 
António Leitão em memória do 
atleta espinhense e que visa ho-
menagear uma personalidade cuja 
carreira ao serviço do atletismo do 
distrito de Aveiro mereça ser alvo 
de distinção, foi entregue a An-
tónio Pinho, fundador da NAC – 
Núcleo de Atletismo de Cucujães 

que tem no seu currículo mais de 
40 anos dedicados à modalidade 
de atletismo.

O Running Espinho voltou a 
ser o maior grupo de corrida livre 
a participar na São Silvestre de 
Espinho com mais de uma cente-
na de “laranjinhas”. O Sporting 
Clube de Espinho/António Leitão 
levou à prova 33 atletas, o Rio Lar-
go levou 18, a EV Peraltafil levou 
13, o Estrelas Vermelhas cinco e o 
Força na Canela também cinco. 

Manuel Proença

foto fRANCISCo AZEVEDo

Prova contou com a participação 
de cerca de 1600 atletas

foto fRANCISCo AZEVEDofoto JoÃo fRANCISCo SILVA

A atleta infantil do Sporting 
Clube de Espinho/António Lei-
tão, Maria Luís, conquistou o tí-
tulo de campeã distrital do seu 
escalão em Triatlo Técnico, nos 
Campeonatos Distritais que se 
realizaram na pista de atletismo 
de Vagos. Eduarda Brandão, tam-
bém do Sporting Clube de Espi-
nho/António Leitão, conquistou 

o quarto lugar no escalão de juve-
nis e os atletas dos tigres inicia-
dos, Afonso Campos, Sara Rocha 
e Rafael Fragoso conquistaram, 
respetivamente, a quinta, sexta e 
nona posição na prova.

Entretanto, nos Campeonatos 
Distritais de Master, as cinco atle-
tas da equipa feminina do Sporting 
de Espinho conquistaram mais de 

uma dezena de pódios individuais 
e o terceiro lugar coletivo. A equipa 
masculina repetiu o segundo lugar 
dos últimos campeonatos.

Por fim, a equipa de Trail do 
Sporting Clube de Espinho par-
ticipou no Last Man Standing 
tendo conquistado diversos pó-
dios individuais e o primeiro lu-
gar coletivo.

fo
to D

IR
EIto

S R
ESER

VA
D

o
S



18 |defesa de espinho | 9 de janeiro de 2020

Funerária HENRIQUES & M. OTÍLIA - Esmoriz - Tlm: 914 096 243 Agência Funerária MARIA DE LOURDES - ANTA - ESPINHO Tlf. 227340609 – 966225173

Agência Funerária MARIA DE LOURDES - ANTA - ESPINHO Tlf. 227340609 – 966225173

Funerária HENRIQUES & M. OTÍLIA - Esmoriz - Tlm: 914 096 243

Funerária HENRIQUES & M. OTÍLIA - Esmoriz - Tlm: 914 096 243 Agência Funerária MARIA DE LOURDES - ANTA - ESPINHO Tlf. 227340609 – 966225173Fun.ª N. S. D’AJUDA – Sancebas e Luís Alves - Espinho — Servilusa — Tlf. 227345129

Agradecimento

Seus filhos, nora, genro, netos, 
irmãos e demais família na impossi-
bilidade de o fazerem pessoalmente 
vêm, por este meio agradecer a 
todas as pessoas de suas relações 
e amizade, que tomaram parte no 
funeral ou missa de 7º dia do seu 
ente querido ou que de outro modo 
se associaram à sua dor.

A família     
               Anta, 9 de Janeiro de 2020

Agradecimento e 
Missa do 7º. Dia

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, 
bisnetas e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas 
que participaram no funeral do seu 
ente querido, ou que de outro modo 
manifestaram o seu pesar.
Comunicam que a missa do 7º, dia 
será celebrada sábado, dia 11, pelas 
19 horas na Capela de Nª. Srª. do 
Mar – Silvalde. Agradecem desde já 
a quem comparecer.

Silvalde 9 de janeiro de 2020

Agradecimento e 
Missa do 7.º Dia

A família vem, por este meio, 
agradecer a todas as pessoas que 
participaram no funeral do seu 
ente querido ou que de outro modo 
manifestaram o seu pesar.
Comunica que a missa do 7.º dia 
será celebrada domingo, dia 12, 
pelas 9,30 horas, na Capela de N.ª 
Sr.ª do Amparo (Lugar de Espinho), 
S. Félix da Marinha.
Desde já agradece a todos quantos 
comparecerem.

 S.Félix da Marinha, 9 de Janeiro de 2020

RUA DA ALDEIA NOVA, ANTA - ESPINHOBAIRRO PISCATÓRIO - SILVALDE S. FÉLIX DA MARINHA

Sr. António Joaquim LourençoAntónio da Silva Pinhal Maria Adelaide Fernandes Tavares

Informamos que será celebra-
da missa por tua alma, dia 
12, domingo, pelas 19 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Tua mulher e filhos
Teresa Laranjeira
Tiago Magalhães
Gonçalo Magalhães

Espinho, 9 de janeiro de 2020

Os anos passam e a saudade
dos que te amam aumenta

Missa do 
2.º Aniversário
do falecimento

A família vem, por este meio, 
comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade que será ce-
lebrada missa, por alma do seu
ente querido, dia 11, sábado, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz
de Espinho. Desde já agradece a
todos quantos participem na 
Santa Eucaristia.

Espinho, 9 de janeiro de 2020

Eng.º Carlos Manuel Maia Magalhães José Gomes da SilvaMissa do 6.ºAniversário do falecimento

ESPINHO

Missa do 30.º Dia

A família vem, por este meio, 
agradecer a todas às pessoas que 
participaram no funeral e na Missa 
do 7.º dia, ou que de outro modo 
manifestaram o seu pesar. Comu-
nicam que será celebrada missa 
do 30.º dia por alma do seu ente 
querido, dia 11, sábado, pelas 19 
horas, na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradece a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 9 de janeiro de 2020

Agradecimento

Sua esposa, filha, irmãos, e demais 
família na impossibilidade de o fa-
zerem pessoalmente vêm, por este 
meio agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade, que 
tomaram parte no funeral ou missa 
de 7º dia do seu ente querido ou 
que de outro modo se associaram 
à sua dor.

A família
     
               Anta, 9 de Janeiro de 2020

Missa do 
1.º Aniversário 
do falecimento

Seus filhos, noras, netos e restante 
família vêm participar às pessoas de 
suas relações e amizade que será ce-
lebrada missa por alma do seu ente 
querido, dia 12, domingo, pelas 19 
horas, na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 9 de janeiro de 2020

“CASA SOUZÉ”

RUA 32, ANTA - ESPINHOAna do Couto Guimarães 
Fernandes de Sousa  Sr. Manuel de Oliveira Belo 

Maria Laura Ferreira 
dos Santos Tavares

Agradecimento
Seus filhos, genros, netos, bis-
netos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as 
pessoas que participaram no 
funeral do seu ente querido, 
ou que de outro modo manifes-
taram o seu pesar. Agradecem 
também a todos quantos par-
ticiparam na missa do 7º. dia.

Paramos, 9 de janeiro de 2020

RUA DOS RIBEIRINHOS - PARAMOS

José Gomes da Costa

Agradecimento 
e Missa do 7º. Dia

Seu filho, irmã e demais família 
vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que partici-
param no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo 
manifestaram pesar.
Comunicam que a missa do 7º. 
Dia será celebrada hoje quin-
ta-feira, dia 9, pelas 19 horas 
na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradecem a quem 
comparecer.
Espinho, 9 de janeiro de 2020

ESPINHO

Mário Rui Loureiro da Silva

Missa do 3º Aniversário
A família vem comunicar às 
pessoas de suas relações e ami-
zade, que será celebrada missa 
por alma do seu ente querido 
querido dia 12, domingo às 
19 horas na Igreja Matriz de 
Espinho.
Agradecem desde já a quem 
comparecer.

Espinho, 9 de janeiro de 2020

Noémia Margarida de Sousa
Agradecimento e 
Missa de 7.º Dia

Seus filhos, genro, noras, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer às pessoas que participa-
ram no funeral do seu ente querido 
ou que de outro modo manifestam 
o seu pesar.
Comunicam que a missa do 7º. Dia 
será celebrada dia 17, sexta-feira, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Anta. Desde já agradecem a 
quem comparecer

Anta, 9 de janeiro de 2020

ANTA

António Alves da Rocha Couto
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Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar

Rua 29, n.º 696 (entre as ruas 26 e 24)
Contactos: 227 340 116 / 914 961 367

Cheque-Dentista alargado aos 16/18 anos

Clínica Médica Dentária ROSA NEVES
ORTODONTIA FIXA E INVISÍVEL

Implantologia * Prótese Fixa/Removível

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 nota rial mente. Contate para o tlm. 968058321.

OFEREÇO os meus serviços para passar a ferro ou para limpeza 
da casa área doméstica. Dou referências. Ligar para 911 772 
862 ou Café Juncal Rosinha 919757720.

OFERECE-SE senhora com 16 anos de experiência com curso 
de geriatria para tomar conta de idosos, dia ou noite. Tlm. 
914 820 227

OS NOSSOS GRATUITOS

OS NOSSOS CLASSIFICADOS

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

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

ALUGA-SE LOJA com 80m2. Na rua da cinquenta, Nogueira da 
Regedoura. Contactar S. Silva TLF. 227 648 879

• MEDICINA DENTÁRIA • TERAPIA DA FALA 
• PSICOLOGIA

ACORDOS: SAMS QUADROS - CGD - MULTICARE

RUA 23, Nº 773 - 1º ESQ. / 4500-277 ESPINHO - TLF. 227324121 - TLM. 967742865

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

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

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

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

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

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

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

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

Sexta (10)

Sábado (11)

Domingo (12)

Segunda (13)

Terça (14)

Quarta (15)

Quinta (16)

Edifício S. Pedro - Sala W – Rua 23, n.º 174 - Telef. 22 734 86 93

MÉDICOS DENTISTAS
SAMS QUADROS * SAMS * CGD * ADVANCE CARE * MÉDIS

JORGE FERREIRA l BRUNO MORRIS

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

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

Agência Funerária MARIA DE LOURDES - ANTA - ESPINHO Tlf. 227340609 – 966225173

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

Isaura Pinto da Rocha
Missa do 34º Aniversário

Suas filhas, genros e netos mandam 
celebrar missa pelo seu eterno descando 
dia 10, sexta-feira, às 19 horas, na Igreja 

Paroquial de Anta. Desde já agradecem a 
quem possa comparecer.

Gabriel Pinto
Missa do 8.º Aniversário

Suas esposa, filhos, noras, genros, bisnetos e 
restante família vêm, por este meio, comunicar 
que será celebrada missa por alma do seu ente 
querido dia 17, pelas 19horas, na Igreja Matriz 
de Espinho. 

Espinho, 9 de janeiro de 2020

Agradecimento e 
Missa de 7.º Dia

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou que 
de outro modo manifestaram pesar. 
Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada dia 11, sábado, pelas 
19 horas, na Igreja Matriz de Espi-
nho, agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.  

Espinho, 9 de janeiro de 2020

Agradecimento e 
Missa de 7.º Dia

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou que 
de outro modo manifestaram pesar. 
Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada dia 14, terça-feira, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.  
 

Espinho, 9 de janeiro de 2020

ESPINHO

ESPINHO

Carla Maria Vita de Lacerda Machado

Maria Manuela dos Santos Teixeira Lopes Rios

JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SILVALDE

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO

Conforme procedimento regulamentar, a  Junta de Freguesia da 
Vila de Silvalde, informe ao público interessado, que se encontra 
aberto o concurso, para a concessão de exploração do “café e 
snack-bar S. Tiago”, em Silvalde, nos seguintes termos:

1 - O concurso será avaliado pelos critérios mencionados no ponto 
– 12.3, nº. 11 do programa do concurso;

2 - O concurso encontra-se aberto desde 13-01-2020 a 22-01-
2020;

3 - As propostas deverão ser entregues dentro da data estipulada 
no nº. 2, na Junta de Freguesia no horário de expediente; 

4 - Todos os concorrentes terão que se submeter, ao programa de 
concurso e às condições exigidas pelo caderno de encargos; 

5 - O programa de concurso e o caderno de encargos serão 
distribuídos a quem pretender concorrer, na secretaria desta Junta 
e Freguesia, dentro do horário de expediente.

Junta de Freguesia de Silvalde, 9 de janeiro de 2020
O Presidente da Junta

José Carlos da Silva Teixeira

Seu marido, filhos, nora, genros, netos, 
bisnetos e restante família vêm com pro-
fundo pesar comunicar a todas as pessoas 

das suas relações e amizade o falecimento da sua 
ente querida.
O seu corpo chega quinta-feira a partir das 15h 
à Capela Mortuária de Anta, e o seu  funeral  
realiza-se sexta-feira dia  10 de Janeiro, pelas 16 
horas. Após cerimonias religiosas será sepultada 
em jazigo de família no cemitério local.
A Missa de 7º dia será celebrada sábado, dia 11 de 
Janeiro, pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Anta.
Desde já agradece, muito reconhecidamente a to-
dos quantos se dignem participar no seu funeral ou 
que de outro modo lhes manifestarem o seu pesar.

Anta, 9 de janeiro de 2020

Recordamos com saudade a 
nossa querida amiga.

Foi celebrada missa, por sua 
alma dia 2 de janeiro pelas 

19 horas na Igreja Matriz de 
Espinho. Agradecemos a todos 

quantos compareceram.

ANTA / FALECEU EM FRANÇA

Sra. Maria Madalena da Rocha Gomes 

Maria do Carmo Neto Cunha Folha

Faleceu

18.ºAniversário do seu falecimento

Missa de 3.º 
Aniversário do 
seu falecimento

Seus irmãos, cunhados e sobri-
nhos vêm, por este meio, comu-
nicar que será celebrada missa 
por alma do seu ente querido, 
dia 11, sábado, pelas 16.30 horas, 
na Igreja Paroquial de Silvalde.
Agradecem desde já a todos 
quantos queiram associar-se a 
esta Eucaristia. 

Silvalde, 9 de janeiro de 2020

SILVALDE (RUA DO CANTO) 

Maria Alves Moreira de Sousa
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EDITORIAL

Lúcio Alberto

PURIFICAR
O CORPO 
E A ALMA 
(ANO APÓS 
ANO)

Primeiro
banho
do ano
no mar

O primeiro banho do 
ano no chuveiro, na ba-
nheira, no tanque ou na 
bacia resulta da rotina da 
higiene pessoal, mas o 
primeiro banho do ano no 
mar (ou no rio) é resultan-
te de um estado de alma e/
ou de um conceito de vida.

“O que é preciso é não 
ir demais contra a onda”, 
alertaria Clarice Lispector. 
“A gente faz como quando 
toma banho de mar: pro-
cura subir e descer com a 
onda. Isso é uma forma de 
lutar: esperar, ter paciên-
cia, perdoar, amar os ou-
tros. E cada dia aperfeiçoar 
o dia. Tudo isso está pare-
cendo idiota... Mas até que 
não é.”

O primeiro banho ano 
pode também ser entendi-
do como a purificação de 
cada um de nós, a lavagem 
da sujidade da vida, das 
impurezas da maledicên-
cia e da indecência.

“Levante-se e vá ver o 
sol, tomar um banho de 
mar ou cachoeira, buscar 
um amanhã melhor”, acon-
selharia, por seu turno, Va-
nessa da Mata. “O amanhã 
se busca hoje, agora!”

O ano de 2020 já é pre-
sente e o futuro já espreita 
no calendário da vida…

Cumpriu-se na manhã 
de janeiro a tradição do 
primeiro banho do ano na 
praia da Baía. A tempera-
tura fria no areal junto ao 
oceano aquando das ho-
ras matinais de um dia de 
invero não arrefececeu os 
ânimos de um mar de gen-
te, ne, tão pouco a água que 
num primeiro instante gela-
va os corpos aventureiros.

A un grupo que anual-
mente vai a banhos a 1 de 
janeiro juntaram-se pe-
quenos grupos de amigos 
e familiares, unns mais e 
outros menos novos, ou 
até este ou aquele que sozi-
nho entendeu banhar-se no 
Atlântico que banha a costa 
espinhense, assinalando (ou 
celebrando) a viragem do 
calendário.

fotos BRUNo CAPRICHoso


