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Liguilha do regional
de juvenis nos Biscoitos
Grupo Desportivo dos Biscoitos e Grupo Desportivo 

da Casa do Povo dos arrifes defrontam-se sábado (19:30) e 
domingo (11:30) no pavilhão da escola Básica e integrada dos 
Biscoitos, em partidas a contar para o Campeonato regional
de juvenis de andebol – Liguilha de apuramento à terceira 
fase.

entretanto, a associação de andebol da ilhaterceira leva a 
cabo no próximo sábado, no pavilhão da escola Básica e inte-
grada dos Biscoitos, entre as 10:00 e as 12:00, o denominado 
Vi encontro de Mini-andebol – Brincandebol.

O Brincandebol constitui uma festa de animação sócio-
desportiva para crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de idade e 
está integrado no projeto da direção regional do Desporto 
designado escolinhas do Desporto.

Por outro lado, disputa-se domingo, ainda no pavilhão da 
escola Básica e integrada dos Biscoitos, com início às 20:00, 
o prélio entre o Grupo Desportivo dos Biscoitos (seniores) 
e o Sport Clube angrense, válido para o Campeonato da ilha
terceira de andebol de juniores/Seniores.  

do Santa Clara nem do Salão, 
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O CD Bartolomeu Perestrelo
trabalha num dos pavilhões
mais recentes do parque des-
portivo regional. Mas quando
se fala em desejos a concreti-
zar para o futuro, “saltam”
três temas para a conversa:
uma sala de troféus para dar
a devida dignidade ao con-
junto de troféus amealhados
nestes 13 anos ; uma carrinha
para transporte de atletas
porque as actuais já acusam
o passar dos anos: e um Cen-
tro de Estágio aproveitando
um terreno nas imediações
do pavilhão. “Podíamos po-
tenciar a concentração das
equipas, a realização de está-
gios e intercâmbios. Ao
mesmo tempo, podiamos ter
outro tipo de ambições e pro-
jectos. Quem sabe a realiza-
ção de torneios?”, diz Nélio
Teles. Tudo não passa porém
de um sonho.

Centro
de Estágio

Nélio Teles é o coordenador técnico do andebol do CD Bartolomeu Perestrelo e aceita sem
reservas a afirmação que o clube é um dos grandes centros de formação da modalidade ao
nível regional. “Conseguimos criar uma mística”, aponta, ao mesmo tempo que justifica
assim esta condição. “Temos um conjunto de situações, desde a competência dos técnicos
ao empenhos dos atletas e dirigentes que depois é potenciado num resultado”. Outro as-
pecto é o grupo ter “bem vincado e ambicionar as directrizes do clube. Acima de tudo está o
clube e o atleta”.
O clube-escola rege-se por uma linha condutora desde os mais novos aos juniores. “Dentro
do período de formação do atleta há um trabalho comum que é enquadrado pelos técnicos,
respeitando as diferentes idades e etapas do desenvolvimento dos atletas. O objectivo é que
todos atinjam o mesmo nível”. Formar atletas que um dia deixam o clube não é um drama
para Nélio Teles. “Não temos as mesmas condições dos clubes que tem seniores e que
foram constituídos há muitos anos. Somos um clube recente e dar esse salto requer outro
tipo de organização a nível regional: um campeonato com 5 equipas com acesso à II Divisão
e não há equipas para formar esse campeonato”.
A imagem ganhadora tem atraído atletas ao clube. Só este ano foram 52. Já a abertura de
outras modalidades não está nos planos. “Já tivemos o voleibol e o ténis de mesa. Só que
acabaram por morrer porque a ligação com o desporto escolar não teve continuidade de-
vido á saída da escola dos professores que trabalhavam com essas modalidades. Já o an-
debol vingou desde o nosso início”.

Um grande centro de formação de andebol

clube-escola

7 Títulos O Clube Desportivo Bartolomeu Peres-
trelo nasceu a 5 de Novembro de 1997 com o ob-
jectivo de fomentar a prática desportiva junto dos
mais jovens. No seu palmarés figuram já títulos
nacionais, como o de juniores femininos (2010),
iniciados femininos (2005), juvenis femininos
(2001) e vários primeiros lugares em Encontros
Nacionais de infantis e iniciados, além de outras
posições no pódio.

Nascido de e para a escola, o
CD Bartolomeu Perestrelo afir-
mou-se nos últimos anos
como um dos grandes clubes
do andebol. A atestá-lo estão
os títulos nacionais e regionais
e a chamada de atletas às se-
lecções nacionais dos escalões
mais jovens.

O Clube Desportivo Bartolomeu Peres-
trelo foi umdosprimeirosprojectosdosclu-
bes-escola naMadeira. Mas os seus funda-
dores estariam longe de imaginar a
dimensão atingida em treze anos de exis-
tência. Vários títulos nacionais, atletas nas
selecções e uma participação pujante nas
provas nacionais tornaram o clube numa
“fábrica” de campeões de andebol.
Carlos Nóbrega está na presidência há

um ano e recorda que o trabalho realizado
é o mesmo que foi idealizado na altura da
criação do CD Bartolomeu Perestrelo. “É a

formação de atletas, tanta na parte mascu-
lina comona feminina. Uma formaçãodes-
portiva através do andebol mas também a
formação cívica”, complementa.

Formação desportiva e humana

Acomponente escolar tambémnãoées-
quecida e os responsáveis acompanham o
aproveitamento dos atletas-alunos, che-
gando-se ao ponto de implementar “san-
ções” em caso de retenção, como a não
permissão de participar na viagem que o

clube promove no final de todos os anos
lectivos. Odestinode2011 é a Eslovénia e a
deslocação é encarada sob vários parâme-
tros: desportivo, cultura e lúdico-despor-
tivo.
Carlos Nóbrega está a vivenciar a sua pri-

meira experiência como dirigente despor-
tivo.Aceitouo lugarporqueafirma ter vindo
encontrar um grupo de pessoas com “von-
tade de trabalhar e de fazer algo demelhor
pelos atletas” e elogia opapel dospais num
a agremiaçãoque reúne jovens de variados
estratos sociais. “A colaboração deles é

Bartolomeu Pere
é fábrica de cam
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Textos: Emanuel Pestana • Fotos: Duarte Gomes

O clube sobrevive dos
subsídios do IDRAM, de
alguns patrocinadores
e das quotas dos atle-
tas. Sócios pagantes
são cerca de 30. Carlos
Nóbrega (presidente)
garante que as contas
estão equilibradas, até
porque a política se-
guida é elaborar os or-
çamentos mediante as
verbas atribuídas pelas
entidades oficiais.

7 300 atletas Já atingiu as três centenas o nú-
mero de atletas do clube, enquadrados em 21
equipas, orientadas por um corpo de 10 treina-
dores. Uma cifra razoável é composta por alu-
nos da escola que só como lecciona até ao 9º
ano de escolaridade faz com que os jovens que
saiam para outros estabelecimentos de ensino
mas nalguns casos mantenham a ligação ante-
rior à “Bartolomeu” através do clube.

7 Outras modalidades O andebol é a grande
razão de existência e a sustentação do su-
cesso. Mas é possível praticar outras modalida-
des no CD Bartolomeu Perestrelo. O pedestria-
nismo, com caminhadas ao fim-de-semana
uma vez por mês, ou a ginástica de manuten-
ção, step e fittball, destinam-se a um público-
alvo mais adulto - os pais dos atletas, por
exemplo - e são uma fonte de receita.

7 Internacionais A formação que é proporcio-
nada pelo clube tem sido “validada” pela cha-
mada de várias atletas do clube às selecções
nacionais. Catarina Oliveira, Anais Gouveia,
Beatriz Alves, Catarina Fernandes e Bárbara
Gonçalves são as internacionais no activo nas
equipas portuguesas de iniciadas e juvenis.
Uma situação que Nélio Teles, coordenador do
clube, considera ser gratificante.

muito grande e o clube está de parabéns nesse as-
pecto”.
As fontes de receita são as verbas oficiais, patrocí-

nios privados e as quotas que os atletas pagam. Só-
ciospagantes sãocercade30. Opresidente reclama
uma “posturahumanista” na relaçãocomas cercade
três centenasde jovensqueestãonasfileiras. “Não te-
mos elites e tratamos todos por igual”.

Vitórias explicam-se com trabalho e dedicação

Já quanto à situaçãofinanceira,CarlosNóbrega as-
segura que é estável. “Fazemos o nosso orçamento
medianteoque recebemosdo IDRAM.As contas es-

tãoequilibradas. Tudooqueé referenteàépocapassada
está saldadoe temosummêspagodesta temporada”.As
(poucas) dívidas a fornecedores vão sendo liquidadas
consoante as possibilidades.
A explicação para a dimensão atingida no andebol

nacional e regional é “muito trabalhoemuitadedicação
dos técnicos e atletas e do coordenador”. E acrescenta.
“Cádentro, temos as nossas horas de lazer.Masquando
é para trabalhar, todos trabalham e trabalham para o
mesmo”.
Os títulos trazemprestígio e tambémmaior responsa-

bilidade. “Queremos sempre melhorar. O objectivo
principal é a formação integral do atleta. Mas se puder-
mos juntar a issomais vitórias, tantomelhor”.

strelo
peões

Seniores são
“novidade”
para 2010/11

A Bartolomeu Perestrelo apre-
senta mais um escalão esta
temporada: o de seniores
masculinos que vai competir
nas provas regionais. Nélio
Teles explica a decisão pelo
facto de apenas existirem
duas equipas de juniores: Bar-
tolomeu Perestrelo e Acadé-
mico. “Entendemos que
devíamos dar um maior contri-
buto em termos do índice
competitivo aos atletas e en-
trar no campeonato único”.

Pais activos
e cooperantes
na vida do clube

O CD Bartolomeu Perestrelo
vive um ambiente quase fami-
lar, já que alguns pais dos
atletas colaboram activamente
na vida do clube. Uma situa-
ção que o Jornal da Madeira
testemunhou quando se deslo-
cou à sede, onde encontrou
encarregados de educação
atarefados com situações do
foro administrativo. Esta cola-
boração é bem-vinda, uma vez
que poupa despesas com fun-
cionários. Os pais também
participam em iniciativas de
angariação de receitas. A noite
do Mercado é um dos casos.
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ANDEBOL | FEMININO

Colégio de Gaia
voltou à liderança 

O Colégio de Gaia venceu, por 27-24, o Alavarium, em jogo
em atraso, referente à 20ªjornada, que tinha sido adiado
devido à participação das colegiais na Supertaça. As estu-
dantes gaienses recuperaram a liderança da prova, muito
embora ainda sigam com menos dois jogos que o Alava-
rium e Académico do Porto, principais rivais no topo da
tabela classificativa.
Com esta vitória sobre rivais directos, o Colégio de Gaia
garantiu já o apuramento para a Fase Final da 1ª Divisão
onde participarão os quatro primeiros do Norte e do Sul.
Entretanto, começam, no dia 5 de Fevereiro os jogos das
duas mãos da próxima eliminatória dos 1/16 Final da
‘Challenge Cup’, uma das provas europeias de Clubes or-
ganizadas poela EHF – Federação Europeia de Andebol.
Devido a dificuldades financeiras, o Colégio de Gaia teve
de aceitar, fruto da diminuição de apoios, a realização das
duas mãos em casa do adversário.  Assim, as gaienses joga-
rão no dia 5, às 18h, na cidade de Almelo e, no dia 6 de
Fevereiro, em Arnhem, pelas 14h, merecendo este segunda
partida a transmissão em directo na TV holandesa.
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Fim-de-
-semana 
vitorioso
O passado fim-de-semana
foi inesquecível para o
Clube Andebol de S. Félix
da Marinha, que viu as
equipas de todos os es-
calões a saírem vitoriosas. 
As juniores, juvenis, infan-
tis e minis derrotaram os
adversários, protagoni-
zando jogos fantásticos. 

ANDEBOL
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No passado Domingo a equipa de
andebol do SCC realizou uma curta
deslocação até Leiria para defrontar
a equipa local da Sismaria, um encon-
tro que se sabia difícil mas que o trei-
nador caldense acreditava ser de pos-
sivel vitória.

A equipa caldense realizou um jogo
muito bom da parte defensiva, em que
conseguia neutralizar os ataques ad-
versários, o que causava nervosismo
nos atletas Leirienses, que não era
algo muito fácil de acontecer, pois
estamos a falar de uma equipa que na
época passada foi vice-campeã naci-
onal da 1ª divisão nacional de inicia-
dos, o que demonstra o valor dos seus
atletas. Já no ataque os nossos jovens

NACIONAL JUVENIS MASCULINOS -APURAMENTO 1ª DIVISÃO

Últimos quatro minutos ditaram vencedor
SISMARIA 21

SC CALDAS 19
Ruben Lopes, Pedro Cenicante, Henrique
Ventura(cap.), João Gaspar, Miguel Schon,
João Silva, Hugo Correia, Diogo Pedro, João
Escusa, Rodrigo Ferreira.
Treinador - Henrique Inglês. Adjunta:
Daniela Gonçalves

minutos, aproveitando erros ofensi-
vos da equipa da nossa cidade, que
até viu jogadores seus por quatro ve-
zes isolados na cara do guarda-redes
Leiriense, mas que não conseguiu con-
cretizar nenhuma das oportunidades
que mataria o jogo a seu favor!

Comentário do técnico Henrique
Inglês no final do encontro: “Estou tris-“Estou tris-“Estou tris-“Estou tris-“Estou tris-
te com este resultado, não apenas porte com este resultado, não apenas porte com este resultado, não apenas porte com este resultado, não apenas porte com este resultado, não apenas por
ter perdido, mas pela forma como queter perdido, mas pela forma como queter perdido, mas pela forma como queter perdido, mas pela forma como queter perdido, mas pela forma como que
perdemos, e até foi para mim a me-perdemos, e até foi para mim a me-perdemos, e até foi para mim a me-perdemos, e até foi para mim a me-perdemos, e até foi para mim a me-
lhor exibição que tivemos esta épo-lhor exibição que tivemos esta épo-lhor exibição que tivemos esta épo-lhor exibição que tivemos esta épo-lhor exibição que tivemos esta épo-
ca, defensivamente estivemos quaseca, defensivamente estivemos quaseca, defensivamente estivemos quaseca, defensivamente estivemos quaseca, defensivamente estivemos quase
perfeitos, não podemos esquecer queperfeitos, não podemos esquecer queperfeitos, não podemos esquecer queperfeitos, não podemos esquecer queperfeitos, não podemos esquecer que
de outro lado estava uma equipa comde outro lado estava uma equipa comde outro lado estava uma equipa comde outro lado estava uma equipa comde outro lado estava uma equipa com
jogadores com grande qualidade téc-jogadores com grande qualidade téc-jogadores com grande qualidade téc-jogadores com grande qualidade téc-jogadores com grande qualidade téc-
nica e que jogam andebol deste os 6nica e que jogam andebol deste os 6nica e que jogam andebol deste os 6nica e que jogam andebol deste os 6nica e que jogam andebol deste os 6
anos, ou seja têm 10 anos de andebol,anos, ou seja têm 10 anos de andebol,anos, ou seja têm 10 anos de andebol,anos, ou seja têm 10 anos de andebol,anos, ou seja têm 10 anos de andebol,
enquanto que na nossa equipa algunsenquanto que na nossa equipa algunsenquanto que na nossa equipa algunsenquanto que na nossa equipa algunsenquanto que na nossa equipa alguns
têm 3, 4 anos da modalidade. É penatêm 3, 4 anos da modalidade. É penatêm 3, 4 anos da modalidade. É penatêm 3, 4 anos da modalidade. É penatêm 3, 4 anos da modalidade. É pena
não ser possível apagar os últimosnão ser possível apagar os últimosnão ser possível apagar os últimosnão ser possível apagar os últimosnão ser possível apagar os últimos
quatro minutos de jogo, mas temosquatro minutos de jogo, mas temosquatro minutos de jogo, mas temosquatro minutos de jogo, mas temosquatro minutos de jogo, mas temos
que viver com isso, e tirar algumaque viver com isso, e tirar algumaque viver com isso, e tirar algumaque viver com isso, e tirar algumaque viver com isso, e tirar alguma
aprendizagem de tudo. Espero que jáaprendizagem de tudo. Espero que jáaprendizagem de tudo. Espero que jáaprendizagem de tudo. Espero que jáaprendizagem de tudo. Espero que já
no próximo jogo sejamos capazes deno próximo jogo sejamos capazes deno próximo jogo sejamos capazes deno próximo jogo sejamos capazes deno próximo jogo sejamos capazes de
dar a volta por cima, não podemosdar a volta por cima, não podemosdar a volta por cima, não podemosdar a volta por cima, não podemosdar a volta por cima, não podemos
esquecer os outros 56' minutos queesquecer os outros 56' minutos queesquecer os outros 56' minutos queesquecer os outros 56' minutos queesquecer os outros 56' minutos que
fizemos, de grande nível mesmo”fizemos, de grande nível mesmo”fizemos, de grande nível mesmo”fizemos, de grande nível mesmo”fizemos, de grande nível mesmo”

não mostravam imaginação suficien-
te para ultrapassar a defensiva da Sis-
maria, nem o seu guarda-redes em
tarde inspirada, que ia “limpando” os
erros da sua equipa. Mas pouco a pouco
o SCC ia dominando o encontro e con-
seguia ganhar alguns golos de vanta-
gem o que lhe dava margem de ma-

nobra e que causava intraquilidade na
equipa da casa. Quando a quatro mi-
nutos do final do jogo tudo parecia
resolvido a favor dos caldenses pois
encontravam-se na frente do encon-
tro com quatro golos de vantagem, o
impensável aconteceu, a equipa de
Leiria conseguiu virar o jogo em três

 Os caldenses estavam a ganhar por quatro golos a quatro Os caldenses estavam a ganhar por quatro golos a quatro Os caldenses estavam a ganhar por quatro golos a quatro Os caldenses estavam a ganhar por quatro golos a quatro Os caldenses estavam a ganhar por quatro golos a quatro
minutos do fimminutos do fimminutos do fimminutos do fimminutos do fim
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JANEIRO
- Luís Peixoto, presidente da Junta de Fão, em 

entrevista ao Jornal de Esposende, lamenta a pesada 
herança de 34.000 euros, que transitam do execu-
tivo anterior.

- Lotaria do Natal saiu em Esposende. Aos bal-
cões do Bazar Serra, cinco cautelas do número 22041, 
valeram um prémio de 750 mil euros.

- A Assembleia Municipal de Esposende aprovou 
os documentos previsionais da autarquia para 2010, 
designadamente o orçamento, o plano plurianual de 
investimentos e o plano de actividades municipais.

- Assalto violento em Palmeira de Faro. Cinco 
indivíduos encapuzados agrediram um idoso, que 
teve de ser assistido no hospital de Barcelos, onde 
acabaria por ficar internado.

- Em Apúlia, uma mulher de 58 anos foi atrope-
lada mortalmente, ao início da noite de 20 de Janeiro. 
O sinistro ocorreu na EN 13, no Lugar de Criaz, e 
a prestar auxílio à vítima estiveram os Bombeiros 
Voluntários de Fão e uma viatura de Emergência 
Médica e Reanimação.

- A chuva intensa e o vento forte deram origem 
a um conjunto de situações, que obrigaram à inter-
venção dos diversos agentes da Protecção Civil. 
Marinhas foi a freguesia onde se registou o maior 
número de ocorrências.

- Em Canoagem, no I Controlo Nacional, rea-
lizado em Montemor-o-Novo, João Figueiredo, do 
Gemeses, foi 2.º em K1 Cadetes; em C1 Juniores, 
Bruno Cruz venceu a prova de 2x200 metros.

- Em Hóquei, para o Campeonato Nacional da 
3.ª Divisão, o HC de Fão perdeu por 2-3, com o líder 
CD da Póvoa, mas deu excelente réplica, mantendo 
a quinta posição, após 15 jornadas.

- O C.F. de Fão e o F.C. de Marinhas, mantêm-se 
na segunda metade da tabela classificativa, no Cam-
peonato Nacional da 3.ª Divisão em Futebol.

FEVEREIRO
A Câmara Municipal vai transferir 32.088 euros, 

para os agrupamentos de escolas do concelho de 
Esposende.

- A Associação “Esposende Solidário” e a Câmara 
Municipal de Esposende, estabeleceram um protocolo 
que vai permitir o apoio à recuperação de habitações 
degradadas de famílias desfavorecidas.

- O I Torneio Inter Estilos «Fão Kumite Open», 
de Karaté, foi um enorme êxito.

- José Silva, é o novo presidente da associação 
Assobio, e em entrevista ao Jornal de Esposende, 
teceu comentários sobre as preocupações e objecti-
vos da associação.

- O Polis Litoral Norte, vai desenvolver a sua 
acção ao longo da faixa custeira dos concelhos de 
Esposende, Viana do Castelo e Caminha.

- O município de Esposende recebe Menção Hon-
rosa, no galardão Rede Climática.

- A empresa «PéNoRio», recebeu caravana Fer-
rari.

- Em Apúlia, ruiu a parede lateral do Bairro 
Social.

MARÇO
- Paulo Lachado, José Torres e Pedro Sousa, os 

três bombeiros que morreram em serviço, em setem-
bro de 2009, foram homenageados no Dia Internacio-
nal da Protecção Civil. Neste dia, os três bombeiros 
foram condecorados, a título póstumo, com a Meda-
lha de Mérito de Protecção e Socorro.

- No fim-de-semana de 27 e 28 de Fevereiro, a 
chuva intensa e ventos fortes causaram um alargado 
número de estragos em diversos pontos do concelho, 
colocando também em risco algumas embarcações. 
Na freguesia de Fão, um corte de electricidade – moti-
vado pela queda de um poste -, colocou a freguesia 
às escuras durante várias horas.

- Em natação, a equipa da Esposende 2000 sobe 
cinco vezes ao pódio, no Campeonato Regional de 
Juvenis, que se realizou na Piscina Municipal da 
Rodovia de Braga, competição que contou com a 
participação de 189 atletas, em representação de 
27 clubes.

- O hoquista do HC de Fão, João Pedro, foi cha-
mado à Selecção Regional de Iniciados.

- No Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, o CF 
de Fão e o FC de Marinhas, continuam a lutar pela 
manutenção.

- Ebongué, jogador do Clube de Futebol de Fão, 
quase perdeu a vida em pleno jogo. Aconteceu no 
dia 7 de Março, em Bragança, quando o atleta caiu 
inanimado no terreno de jogo. O jogador foi pron-
tamente assistido e internado no Hospital de Vila 
Real, recuperando satisfatoriamente.

- Fernando Rosário foi convidado a pintar o Dou-
tor Avelãs Nunes, professor jubilado, fazendo parte 
da galeria composta por 32 retratos, todos eles da 
autoria do pintor esposendense.

- Realizaram-se as cerimónias da Semana Santa, 
contemplando um alargado conjunto de actos reli-
giosos alusivos à quadra pascal.

- A Cooperativa Cultural de Fão assinala o seu 
21.º aniversário, com entrega de prémios escolares 
e homenagem a título póstumo ao sócio fundador 
José Feliciano Duarte.

- José Felgueiras apresenta no Auditório do Fórum 
Esposendense (Edifício Salva Vidas), o livro «Sete 
Séculos no Mar».

- Pescadores promovem a festa da lampreia, que 
já vai na VI edição e se realiza no Mercado Muni-
cipal.

- Teresa Santos, atleta da equipa de Andebol da 
Juv. de Mar, foi novamente chamada à Selecção 
Nacional de Juniores, para disputar o “Torneio das 
4 Nações”, na cidade francesa de Lille.

ABRIL
- Acidente em Marinhas fez um morto e quatro 

feridos. Filipe Faria, a vítima mortal deste acidente, 
integrava a equipa júnior do F. C. de Marinhas.

- A Câmara Municipal de Esposende aprovou a 
atribuição de trinta Bolsas de Estudo em regime de 
ocupação de tempos livres, no valor de 750 euros 
cada, a estudantes universitários carenciados do 
concelho.

- A óptica “Chavães”, situada no Largo Rodrigues 
Sampaio, em Esposende, foi assaltada na madrugada 
do dia 8 de Abril.

- O ciclista Diogo Figueiredo, atleta da Juven-
tude Unida de Marinhas, foi chamado à selecção 
nacional, onde pedalou em bom estilo e acabou por 
vencer a prova disputada em Espanha.

- A equipa de natação da Esposende 2000, sobe 
dez vezes ao pódio, no Campeonato Regional de 
Juniores e Seniores, onde participou com nove atle-
tas.

- Em canoagem, o Grupo Cultural Desportivo e 
Recreativo de Gemeses, sagrou-se Campeão Nacio-
nal de Fundo 2010, na localidade de Melres – Gon-
domar.

- Em entrevista, João Cepa afirma “deixo a acti-
vidade política com um claro sentimento de dever 
cumprido”. “Abandono definitivamente a activi-
dade política, mas não abandono de todo as fun-
ções autárquicas”.

- Uma marcha lenta acompanhada por estridente 
buzinão, foram os meios escolhidos para demons-
trar a revolta dos automobilistas contra as portagens 
nas SCUTs.

- Com o objectivo de apoiar o trabalho das asso-
ciações desportivas participantes no Campeonato 
Concelhio de Futebol Infantil, a Câmara Municipal 
de Esposende aprovou a atribuição de um subsídio 
de 500 euros por equipa, o que corresponde a um 
montante de 19.500 euros.

- Em canoagem, os jovens do CN de Fão, Daniel 
Brito e Jorge Gomes, tornam-se Campeões Nacio-
nais de Fundo.

- A equipa de veteranos do CF de Fão, venceu o 
torneio “Zema Cup”, integrado nas Festas de Fão.

MAIO
- Mais duas praias de Esposende com bandeira 

azul. Além da manutenção da bandeira azul em 
Cepães e Apúlia, o concelho vê reforçada a sua posi-
ção com mais duas praias – Ofir/Fão e Suave Mar.

- Autarquia de Esposende aprova relatório de 
contas de 2009. Os três partidos da oposição ao exe-
cutivo laranja, criticaram a forma tardia como são 
entregues os documentos para análise dos assuntos 
em discussão na Assembleia Municipal.

- A equipa de infantis da Associação Desportiva 
de Esposende, sagrou-se campeã distrital da Asso-
ciação de Futebol de Braga – série A.

- Teresa Portela e João Ribeiro, canoístas do 
Recreativo de Gemeses, foram convocados pelo 
seleccionador nacional Ryszard Hoppe, para a 1.ª 
Taça do Mundo de Velocidade, a realizar em Vichy, 
França.

- Artur Lima, da Juv. Unida de Marinhas, vence a 

8.ª edição do encontro Luso-Galaico, em BTT.
- O forjanense, Benjamim Pereira, vai ser hoje, dia 

21 de maio, eleito como novo presidente da Comissão 
Política Concelhia do PSD-Esposende.

- Mãe é suspeita da morte de bebé de dois meses. 
Chamados ao local, os bombeiros depararam-se 
com a menina já cadáver, apresentando hemato-
mas na cabeça.

- A freguesia de Marinhas assistiu em festa à inau-
guração das obras de requalificação do espaço envol-
vente da Capela de S. Bento, no lugar de Pinhote.

- Em Apúlia foi benzida a Capela Mortuária 
de Paredes.

- André Cardoso é o novo presidente da Asso-
ciação de Pescadores Profissionais do Concelho de 
Esposende.

- A Autarquia de Esposende aprovou a atribuição 
de subsídios a associações desportivas do concelho, 
no montante de 115.800 euros. A verba será distri-
buída por 18 colectividades que fomentam a prática 
de várias modalidades.

- Tem início no dia 29 de Maio o programa come-
morativo do 35.º aniversário da associação fangueira 
Águias de Serpa Pinto.

- O Forjães assegurou o título de Campeão da 
Série A e garantiu a presença na final da Taça.

- O Gandra garantiu a subida à 1.ª Divisão, a duas 
jornadas do fim.

- O ciclista João Benta, natural das Marinhas, 
arrecadou a primeira vitória, como profissional, ao 
triunfar na Clássica de Amarante, prova pontuável 
para a Taça de Portugal.

- Diogo Figueiredo é o novo Campeão Regional 
do Porto de Cadetes em Cross Country.

JUNHO
- Iniciaram-se as obras de requalificação do Largo 

Fonseca Lima e espaços adjacentes. A empreitada 
terá um custo de aproximadamente 175 mil euros e 
um prazo de execução de seis meses.

- Autarquia renova protocolos com Juntas de Fre-
guesia para limpeza de praias e pinhais.

- O Monte de S. Lourenço, em Vila Chã, aco-
lheu o X Encontro Distrital de Clubes da Floresta, 
no qual marcaram presença cerca de 1.700 alunos 
e professores.

- Dezenas de embarcações participaram na pro-
cissão do rio, inserida no “Dia do Pescador”, promo-
vida pela Associação de Pescadores Profissionais do 
Concelho de Esposende.

- A GNR de Esposende trava fuga automóvel 
com disparos.

- O Núcleo de Esposende da Associação Espaços 
Jacobeus vai organizar, até 12 de Junho, uma pere-
grinação a Santiago de Compostela.

- Um aparatoso acidente de viação, próximo da 
fábrica de Lacticínios das Marinhas, apenas teve 
consequências materiais.

- Quatro épocas após a descida aos regionais, 
a Associação Desportiva de Esposende garantiu 

Retrospectiva
2 0 1 0

Neste primeiro número de 2011, do Jornal de Esposende, publicamos uma retrospectiva dos principais acontecimentos que 
divulgamos nas páginas deste periódico. Foi o ano em que a estação televisiva, Esposendetv via internet, da empresa Info 
Media Emissões, L.da, teve maior relevo e se impôs no seio dos “media” concelhios, sendo recepcionada em todo o planeta, 
pelos nossos emigrantes e outros cibernautas, ultrapassando os 2 milhões de visitantes. Ao longo dos vinte e quatro números 
que editamos do Jornal de Esposende, publicamos inúmeras entrevistas com individualidades políticas e da sociedade civil, 
que deram a este órgão de informação uma maior expansão. Também no desporto fizemos a maior cobertura possível dos 
acontecimentos mais marcantes que se realizaram no concelho.
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o acesso ao Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, 
em futebol.

- O C.F. de Fão, sofre até ao último minuto do 
“derby”, com o Marinhas, e garante a manutenção 
na 3.ª Divisão.

- Luís Campos e Américo Magalhães apresenta-
ram, em Esposende, o DVD “Treinar para Jogar”.

- Teresa Portela conquista mais uma medalha de 
ouro e outra de bronze, pela selecção nacional.

- O Auditório da Biblioteca Municipal Manuel 
de Boaventura, acolheu a apresentação do livro «Os 
ossos também falam», do autor esposendense, natural 
da freguesia de Belinho, José Torres Gomes.

- A Câmara Municipal de Esposende promove, 
na Casa da Juventude, um Workshop de Fotografia 
de Retrato e Moda, dirigido a jovens com idades 
entre os 14 e os 30 anos.

- O ciclista das Marinhas, João Benta foi 2.º clas-
sificado no Grande Prémio do Minho.

- A Academia de Karaté de Apúlia, que levou 

apenas seis atletas aos Campeonatos Nacionais de 
Shiai-Kumite e Irikumi, obteve três títulos nacionais, 
com dois atletas a sagrarem-se bi-campeões.

- O piloto esposendense, Paulo Gonçalves subiu 
ao pódio no Rally TT Estoril-Portimão-Marrakeck, 
ao terminar no 3.º lugar da classificação geral.

JULHO
- João Diogo, jovem de Fonte Boa, afogou-se em 

praia não vigiada de Apúlia.
- O esposendense Bruno Zão, apresenta a sua 

mais recente obra, o livro «Plano Marenostrum», 
que aborda divulgações e mensagens sobre arte, de 
seis personagens residentes no “Bloco Psi”.

- A Esposende Rádio comemora o seu 21.º ani-
versário.

- Cinco jovens ficaram feridos, um dos quais em 
estado grave, em consequência do despiste do carro 
em que seguiam.

- O Hóquei Clube de Fão lança livro dos «10 
Anos» e organiza o 1.º Torneio Mário Fernando, 
como forma de homenagem a esse sócio fundador, 
que faleceu ainda muito jovem.

- Em Ciclismo BTT, Paulo Cepa vence a Taça de 
Portugal e lidera o Regional do Minho. Diogo Figuei-
redo e João Araújo também subiram ao pódio, em 
Cadetes. Fábio Abreu, da JUM, venceu a 4.ª prova do 
Regional do Minho, na categoria de juvenis.

- Hersília Brás Marques deixa a liderança do 
CDS-PP de Esposende. Jorge Capitão é o sucessor 
à liderança da Comissão Política Concelhia.

- A Junta de Freguesia de Antas, com o apoio 
da Câmara Municipal de Esposende, vai prestar 
homenagem ao poeta António Corrêa d’Oliveira, 
no âmbito das Jornadas Culturais 2010.

- No ano em que completa 25 anos de investi-
gação, o Castro de São Lourenço está a ser alvo de 
intervenções de limpeza, consolidação arqueoló-
gica e restauro.

- A tarde de domingo ficou marcada por mais um 
afogamento na Barca do Lago. Fernando Figueiredo 
Morim, de 48 anos de idade, residente na freguesia de 
Averomar, Póvoa de Varzim, foi a vítima mortal.

- O corpo de João Diogo foi resgatado do mar. 
Este jovem de 19 anos, residente em Fonte Boa, 
estava desaparecido no mar da praia das Pedrinhas, 
em Apúlia, desde o dia 4 de Julho.

- Em natação, Pedro Gonçalves Pilar, nadador da 
equipa da Esposende 2000, obteve o título de cam-

peão regional nos 100 e 200 metros (costas), vice-
campeão nos 100 metros (livres) e ainda o 3.º lugar 
na prova de 200 metros (estilos).

- Artur Pereira, cadete do CN de Fão, conquistou 
o título de Campeão Nacional.

- Ricardo Cruz, foi eleito presidente da direc-
ção da Associação Desportiva de Esposende, para 
a época 2010-2011.

AGOSTO
- No Dia do Município, a Autarquia entrega sete 

medalhas de mérito municipal, enquanto a delega-
ção da Cruz Vermelha vais ser distinguida pelos 
serviços prestados à comunidade.

- Até 17 de Agosto, a vila de Fão está a promo-
ver a 14.ª edição da Festa da Cerveja e do Marisco, 
promovido pela Junta de Freguesia, contando com a 
participação activa das associações fangueiras.

- Torre de alta tensão, em Fão, motiva protestos 
da Quercus.

- Incêndio destruiu o edifício da Quinta Costa 
Leme. Apesar do esforço, o incêndio consumiu todo 
o edifício.

- Como habitualmente, este ano as Festas da 
Cidade vão decorrer de 13 a 15 de Agosto, com várias 
celebrações e uma exposição de arte sacra.

- João Benta, está pelo segundo ano consecutivo 
a pedalar na Volta a Portugal em Bicicleta. Após sete 
etapas, o ciclista ocupa o 11.º lugar da geral.

- Teresa Portela e João Ribeiro, fizeram ouvir o 
hino nacional em Moscovo e trouxeram seis meda-
lhas do Europeu de sub-23.

- No dia do município, a autarquia entregou meda-
lhas, a título póstumo, aos três bombeiros falecidos 
num acidente a 27 de Setembro de 2009.

- De 15 a 24 de deste mês, decorreram as festas 
de S. Bartolomeu.

- Dez mulheres organizam as festas da Senhora 
da Bonança, em Fão.

- Cem trabalhadores da têxtil FMAC, começa-
ram a receber as cartas de despedimento.

- O hoquista de Fão, Rodolfo Sobral, foi um dos 
dez eleitos para representar a selecção Nacional de 
Juvenis, que vai disputar o Campeonato da Europa 
de sub-17, que se disputa em Inglaterra.

- O canoísta João Ribeiro, é vice-campeão do 
mundo, de 500 metros, em K2.

- João Benta, terminou a Volta a Portugal em 
bicicleta, na 16.ª posição.

SETEMBRO
- O Conselho de Ministros, divulga que o paga-

mento das portagens, nas três SCUT do norte, terá 
início no dia 15 de Outubro.

- Na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, a ADE 
ficou isenta e o CF de Fão deslocou-se a Mirandela e 
foi eliminado pelo clube local, ao perder por 3-0.

- Edgar Silva (Didi), é o novo coordenador do 
Departamento de Formação da ADE.

- Após a quarta prova do Campeonato Nacional 
de TT, Paulo Gonçalves continua em 1.º lugar e está 
muito próximo de se sagrar campeão.

- Apúlia e Rio Tinto têm novo pároco. O padre 
José Miguel Torres Pereira, natural de Belinho, 
tomou posse no passado dia 19.

- A delegação de Esposende da Cruz Vermelha 
Portuguesa, comemora bodas de prata. Em dia de 
festa e na inauguração oficial das instalações da 
extensão de Apúlia, António Martins de Oliveira, 
presidente da delegação de Esposende da Cruz Ver-
melha Portuguesa, foi condecorado com a Meda-
lha de Benemerência, pelos serviços prestados à 
instituição.

- Está marcada para a manhã do dia 26, o lan-
çamento da primeira pedra do futuro Centro Edu-
cativo de Fão.

- A Escola Profissional de Esposende, inicia ano 
lectivo em ambiente de festa. Os melhores alunos 

do ano lectivo de 2009/2010, foram distinguidos 
numa cerimónia com a presença de toda a comu-
nidade escolar.

- A equipa do Recreativo de Gemeses foi vice-
campeã nos Torneios Abertos e no Nacional de 
Regatas em Linha.

OUTUBRO
- Um ano depois do trágico acidente de Serzedo, 

que provocou a morte aos três bombeiros de Espo-
sende, Paulo Lachado, Pedro António e José Pedro, a 
data foi assinalada com uma missa na Igreja Matriz 
da cidade. Também ocorreu a bênção de uma nova 
viatura de combate a incêndios.

- O Bloco de Esquerda organizou um debate 

subordinado ao tema: “Trabalho e Precariedade”, 
tendo contado com dois oradores convidados: Cris-
tina Andrade e Luís Santos.

- A Câmara Municipal de Esposende vai assi-
nalar o centenário da implantação da República, 
promovendo um conjunto de actividades que se vão 
prolongar até ao final de 2011.

- Em cerimónia informal, o Município de Espo-
sende procedeu à entrega de trinta Bolsas de Estudo 
a estudantes universitários carenciados.

- A atleta olímpica da Selecção Nacional de Velo-
cidade e do Recreativo de Gemeses, Teresa Portela 
conseguiu o feito inédito para a canoagem portu-
guesa, ao alcançar o 3.º lugar do “ranking” da Fede-
ração Internacional de Canoagem.

- Paulo Cepa, o jovem atleta de Belinho, conquis-
tou mais um título esta época, ao sagrar-se campeão 
regional do Minho, na categoria de júnior.

- Esposende “aguarda com expectativa” a cons-
trução do novo hospital de Barcelos, alertou a vere-
adora da Acção Social, da autarquia esposendense, 
durante o I Congresso do Hospital de Santa Maria 
Maior (Barcelos).

- José Carvalho, atirador natural de Forjães e 
em representação do Clube de Tiro de São Pedro de 
Rates, Póvoa de Varzim, venceu a Taça de Portugal 
de Tiro aos Pratos.

- Paulo Gonçalves, o “motard” esposendense, 
natural de Gemeses, conquista o título nacional de 
todo-o-terreno.

- Perto de cem pescadores, participaram no “1.º 
Open Surfcasting”, na praia de Ofir, de pesca des-
portiva de mar.

- O Clube Náutico de Fão comemorou o 23.º 
aniversário.

NOVEMBRO
- No dia 27, a Biblioteca Municipal de Espo-

sende promove um workshop de leitura, dirigido a 
animadores de leitura, encarregados de educação, 
pais e professores.

- Voltaram as filas à estrada nacional treze, devido 
à entrada em vigor do pagamento da portagem na 
A-28.

- Governo confirma a existência de irregularida-
des no despedimento dos trabalhadores da empresa 
FMAC.

- Prosseguem em bom ritmo, as reuniões entre 
o grupo de trabalho que foi criado para estudar os 
problemas da barra do rio Cávado e os presidentes 
das Juntas de Freguesia.

- O Grupo Amador de Teatro de Esposende – Rio 
Cávado (GATERC), com o apoio da autarquia, vai 
levar a efeito o 2.º Encontro de Teatro Amador.

- Pescadores de Esposende dizem sim ao novo 
colete de segurança no trabalho.

- Terminou em beleza o campeonato regional de 
Cross Country-XCO, para os ciclistas de Esposende, 
que consagrou dois campeões, Diogo Figueiredo e 
Paulo Cepa e mais algumas classificações de honra 
para atletas da JU de Marinhas.

- Especialistas de várias áreas, vão participar no 
2.º encontro do litoral, este ano sobre o tema “Lito-
ral Norte – Galiza”. Promovido pela sociedade Polis 
Litoral Norte, tem como objectivo procurar reunir 
capacidades para a acção concreta e imediata neste 
território.

- A esposendense Carina Azevedo, venceu o 
concurso de criatividade promovido pelo designer 
norte-americano, Tommy Hilfiger, em colaboração 
com a Faculdade de Arquitectura da Universidade 
de Lisboa.

- A Esposende Ambiente celebrou acordo de 
colaboração, e estabelece parcerias em busca da 
eficiência energética.

- O atleta esposendense, Mário Lima, conquis-
tou o 3.º lugar do pódio, no Campeonato Nacional, 
na sua categoria de “Super Pesados”.

- O atleta esposendense que representa o Grupo 
Desportivo Jorge Antunes, arrebatou o título regio-
nal de downhill, na derradeira prova realizada em 
Guimarães. José Vasconcelos, de 16 anos, termina 
assim uma temporada de sucesso onde foi também 
vice-campeão da Taça de Portugal e terceiro clas-
sificado nos regionais.

DEZEMBRO
- A Associação “Assobio” promove jornadas em 

defesa do ambiente. As freguesias de Fão e Marinhas 
acolhem as “IX Jornadas Micrológicas”.

- O município de Esposende reduz em 60 por 
cento, gastos com a iluminação natalícia.

- A contadora de histórias, Clara Haddad, vai estar 
presente na Feira do Livro, que vai decorrer na Escola 
Básica 2,3 António Correia de Oliveira.

- Cumpridas dez jornadas do campeonato, o Fute-
bol Clube de Marinhas lidera a Divisão de Honra.

- O Taekwondo Clube de Esposende, vence no 
“Centenário do Académico”, realizado nas instala-
ções do Académico Futebol Clube – Porto.

- José Faria, presidente da Associação Comercial 
e Industrial do Concelho de Esposende, em entre-
vista ao JE, afirma que a crise acabou por penalizar 
a maior parte dos empresários, as empresas familia-
res e as micro-empresas.

- O executivo da Câmara Municipal de Esposende, 
aprovou o projecto da 2.ª fase da requalificação da 
zona ribeirinha de Fão.

- Cinquenta e seis atletas, técnicos, equipas e 

dirigentes do concelho de Esposende, foram distin-
guidos pela Câmara Municipal.

- O projecto do Fórum Municipal Rodrigues Sam-
paio, foi distinguido com Menção Honrosa, pelo Ins-
tituto de Habitação e de Reabilitação Urbana.

- A Câmara Municipal de Esposende aprovou os 
documentos previsionais para 2011.

- Rede Social de Esposende, recolheu três tonela-
das de alimentos, para famílias carenciadas.

- A Biblioteca Municipal de Esposende propõe 
actividades de Natal
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