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O termômetro a subir, 
o areal a encher,
e o mar a convidar.
Venha mergulhar 
no mar de Espinho!
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Estamos a viver o Verão e Espinho vive também um período de enorme transformação do 
seu território e da sua paisagem urbana.

São vários os constrangimentos e condicionamentos que a obra do RECAFE está a causar à 
população residente, aos nossos agentes económicos locais e a todos os que  escolhem a 
nossa cidade como destino de férias e lazer.

Não é uma tarefa fácil, mas estamos a fazer um enorme esforço para minimizar na medida 
do possível o transtorno e a incomodidade que uma obra desta dimensão provocam nos 
acessos e na mobilidade de pessoas e bens, junto à zona balnear.

Ainda assim Espinho vale a pena! Todo o ano, mas sobretudo no Verão! Oferecemos a quem 
nos procura cinco magníficas praias de Bandeira Azul, a melhor onda para surfar no norte 
do país, excelente gastronomia à base de peixe e marisco que o Festival Sem Espinhas tem 
sobejamente divulgado e promovido.

Julho e Agosto são meses de excelência na oferta de eventos de qualidade .

Falo-vos do Festival Internacional de Música de Espinho, o FIME que tem uma programação 
de música erudita com a marca da Academia de Música de Espinho e o apoio da Câmara 
Municipal. O Vir-a-Banhos, uma recriação revivalista da praia de outros tempos, o Open de 
Voleibol Masculino e Feminino na Praia da Baía, o Festival Internacional de Folclore “Tradições 
do Mundo”, a Corrida Milionária, o Festival Oito24 que tem a esplanada Maia-Brenha e as ruas 
da cidade como palcos.

Espinho comemora este ano os 120 anos de elevação a concelho, uma efeméride assinalada 
no dia 17 de Agosto com um grande concerto de Mariza e com o lançamento dos “Cadernos 
de Espinho” uma obra composta por 14 volumes e que tem o apoio da Câmara Municipal.

Por último, destaque para o Réveillon de Verão, este ano e pela primeira vez será celebrado 
nos últimos dois dias de Agosto. Uma marca singular que marca a diferença no calendário 
dos eventos de Verão em Portugal.ED
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RECEBA A SUA AGENDA EM CASA
COMUNICA@CM-ESPINHO.PT 
indicando os seus dados pessoais
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As sessões contaram com a presença de Vicente Pinto, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Espinho com o pelouro da 
Educação e Juventude, da vereadora com o pelouro das Obras 
Municipais, Lurdes Ganicho e dos diretores dos Agrupamentos 
Escolas Gomes de Almeida e Manuel Laranjeira, bem como 
técnicos municipais das Divisões de Educação e Juventude e 
Obras Municipais.

Nestas sessões foram anunciadas as valências destes futuros 
espaços aos encarregados de educação e ao pessoal docente 
e não docente dos respetivos estabelecimentos de ensino. 
Vicente Pinto, reforçou a necessidade de manter aquelas 
infraestruturas e dotá-la de melhores condições ao nível de 
estrutura, mantendo desta forma a proximidade com os pais.

PLANO DE 
REQUALIFICAÇÃO 
DO PARQUE ESCOLAR DO CONCELHO 
EM FASE DE CONCLUSÃO

DECORRERAM NO 
PASSADO MÊS DE 
ABRIL, 3 SESSÕES 
DE ESCLARECIMENTO 
COM O OBJETIVO 
DE APRESENTAR 
OS PROJETOS DE 
REABILITAÇÃO DA 
ESCOLA BÁSICA 
ESPINHO 2, JARDIM 
DE INFÂNCIA DE 
GUETIM E ESCOLA 
BÁSICA SÁ COUTO.
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A requalificação do Jardim de Infância de Guetim es-
tará prevista durante o período letivo, todas as condi-
ções de segurança estarão asseguradas, uma vez que 
as salas do Jardim de Infância, bem como o refeitório 
vão funcionar em contentores climatizados.

Durante a execução desta obra existirá coordena-
ção e comunicação entre os diferentes públicos 
interessados neste projeto.

O projeto «Escola Básica de Guetim» é alvo de 
cofinanciamento por parte do NORTE 2020, ao 
abrigo do Plano de Desenvolvimento Territorial e de 
Coesão (PDCT) no montante elegível de €400.000,00 
com uma comparticipação FEDER de 85%.

Na apresentação do projeto da Escola Básica Sá 
Couto, Vicente Pinto, garantiu que durante a inter-
venção, a segurança dos alunos e pessoal docente 
e não-docente estará garantida, sendo que o 1º ci-
clo de escolaridade se irá manter em funcionamen-
to na Escola Básica Espinho 3, até ao momento final 
em que será transferido para as novas instalações 
do Centro Escolar.

O projeto «Ampliação e Requalificação da Escola 
Básica Sá Couto» é alvo de cofinanciamento 
por parte do NORTE 2020, ao abrigo do Plano de 

Desenvolvimento Territorial e de Coesão (PDCT) 
no montante elegível de €1.800.000,00 com uma 
comparticipação FEDER de 85%.

Na sessão de apresentação do projeto da Escola 
Básica de Espinho 2 foram divulgadas aos pais e 
encarregados de educação imagens 3D do projeto 
e discutida as valências que serão acrescidas às 
instalações com a conclusão destas intervenções.

Os membros do executivo e o diretor do Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida 
informaram que a obra decorre respeitando todas 
as condições de segurança estipuladas, verifican-
do-se uma constante comunicação e articulação 
entre empreiteiros, comunidade educativa e res-
ponsáveis municipais pelo projeto.

Esta boa ligação entre os vários elementos, permite 
uma fácil resolução de obstáculos ou dúvidas que na-
turalmente têm surgido durante a execução da obra.

O projeto Requalificação da Escola Básica nº2 
de Espinho, é alvo de cofinanciamento por 
parte do NORTE 2020, ao abrigo do Plano de 
Desenvolvimento Territorial e de Coesão (PDCT) 
no montante elegível de €800.000,00 com uma 
comparticipação FEDER de 85%.
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O Centro de Inovação, Negócios e Tecnologia “ExperimentAR 
Espinho” funcionará como incubador de negócios e serviços 
de base tecnológica. 

Estão praticamente concluídas as obras de reabilitação e 
adaptação da antiga escola da Marinha transformada num 
espaço de desenvolvimento e inovação com nove salas para 
instalações empresariais e incubação de negócios e serviços 
de base tecnológica. 

O vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Vicente 
Pinto, afirmou durante uma visita às obras em curso que "este 
é um espaço catalisador do conhecimento, da inovação e do 
empreendedorismo e que as parcerias com as universidades 
do Porto e de Aveiro constituirão pilares fundamentais para o 
sucesso do projeto".

“EXPERIMENTAR   
  ESPINHO”
CENTRO DE INOVAÇÃO, NEGÓCIOS E TECNOLOGIA 
SERÁ INSTALADO NA ANTIGA ESCOLA DA 
MARINHA, EM SILVALDE.

O Centro Coworking, situado no Bairro 
Piscatório em Silvalde, nasce a partir de 
uma antiga escola desativada e vai permitir 
desenvolver a incubação de negócios e 
serviços de base tecnológica promovendo a 
atratividade de jovens do ensino secundário, 
licenciados e empreendedores para Espinho.

A gestão deste espaço de desenvolvimen-
to e inovação tecnológica ficará a cargo da 
Associação de Desenvolvimento do Con-
celho de Espinho - ADCE. Os potenciais 
interessados terão de pagar uma renda 
que inclui um conjunto de serviços partici-
pados, designadamente apoio administra-
tivo, telecomunicações, limpeza e outras 
estruturas de apoio.

A criação deste Centro “Experimentar Es-
pinho” insere-se na componente do Plano 
de Acção Integrado das Comunidades 
Desfavorecidas. É uma das ações previstas 
no âmbito da candidatura que o município 
de Espinho tem em curso, designada por 
“Bairro Piscatório da Marinha de Silval-
de-Requalificação do Espaço Público 
e Criação de um Centro de Inovação e 
Coworking”.
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O Município de Espinho está entre os 30 melhores 
do “Ranking de Sustentabilidade Financeira dos 
Municípios Portugueses”.

Entre os 308 municípios do país, Espinho encontra-
se na 18.º posição e entre os municípios da 
Área Metropolitana do Porto é o terceiro melhor 
classificado, apenas superado pelas autarquias do 
Porto e Santo Tirso.

Este estudo foi elaborado pela Ordem dos 
Economistas e apresentado no passado dia 07 de 
Maio na Fundação Gulbenkian, em Lisboa. 

ESPINHO EM 18º LUGAR 
NA CLASSIFICAÇÃO
RANKING DE SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA DOS 308 MUNICÍPIOS

O ranking Municipal Português integra quatro 
dimensões de análise: Governação Municipal, 
Serviço aos Cidadãos, Desenvolvimento Económico 
e Social e Sustentabilidade Financeira, sendo 
o único modelo integrado de avaliação da 
sustentabilidade dos municípios Portugueses.

Para Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Espinho com o pelouro das finanças, 
“Esta avaliação confirma o rigor e o acerto das 
políticas de gestão financeira levadas a cabo pela 
Câmara Municipal ao longo destes últimos anos”.
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BANDEIRA AZUL PARA 5 PRAIAS 
DO CONCELHO DE ESPINHO

Este dispositivo irá funcionar durante todo o ano, 
com especial atenção para o período que antecede 
a época balnear e o período oficial da época balnear 
que termina a 15 de Setembro. Numa linha de costa 
com cerca de 7 quilómetros de extensão, este dis-
positivo irá reforçar a segurança aos banhistas, não 
só na época balnear, mas também nos períodos em 
que as condições climatéricas tornam as nossas 
praias mais apetecíveis.

Nesta época balnear que se iniciou a 15 de junho, 
352 praias (costeiras e fluviais) foram galardoadas 
com a distinção com Bandeira Azul.

Espinho mantêm desde o ano 2011 as 5 praias com 
este galardão organizado pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, atribuídas às praias: Frente Azul; 
Baía; Rua 37; Silvalde e Paramos.

Além da qualidade da água, parâmetro fundamen-
tal, são critérios determinantes a oferta de ativida-
des ambientais, os bons serviços e equipamentos 
adequados e ainda disponibilização de condições 
de segurança.

Num ranking de 50 países, Portugal ocupa o sexto 
lugar com maior número de praias com Bandeira 
Azul. Estão à sua frente apenas Espanha, Grécia, 
Itália, Turquia e França.

A nível de segurança e pela primeira vez, as praias 
de Espinho passam também a contar com dispo-
sitivo permanente de salvamento aquático com 
meios próprios adquiridos pela Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários com o apoio 
integral da Câmara Municipal de Espinho.

AREAIS ESPINHENSES PASSAM A CONTAR, PELA PRIMEIRA VEZ, COM DISPOSITIVO 
PERMANENTE DE SALVAMENTO AQUÁTICO COM MEIOS PRÓPRIOS DOS BOMBEIROS 
DO CONCELHO 
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PINTO MOREIRA 
CONVIDADO PARA 
O 6º FÓRUM SOBRE 
TURISMO INTERNO

Pinto Moreira fez parte do painel "Casos de Sucesso na Orla 
Costeira", numa iniciativa organizada pelo Turismo do Cen-
tro de Portugal. O autarca foi convidado para o painel do "Vê 
Portugal" - 6.° Fórum de Turismo interno, organizado pela 
Entidade de Turismo do Centro de Portugal que decorreu 
na cidade de Castelo Branco.

Participaram no painel convidados Walter Chicharro, presi-
dente da Câmara Municipal da Nazaré, António José Correia, 
ex-presidente da Câmara Municipal de Peniche e Diretor da 
Fórum Oceano, e Marta Sá Lemos, diretora do departamen-
to de cruzeiros da APDL-Portos do Douro, Leixões e Viana 
do Castelo.

A 6ª edição do fórum debateu-se sobre o "Turismo na 
Orla Costeira - Ativos Diferenciadores".  Pinto Moreira na 
sua intervenção destacou o combate à sazonalidade e à 
preservação da orla costeira como fatores fundamentais 
na estratégia há muito seguida pelo município de Espinho. 
Desde logo com o Casino de Espinho, com a maior feira 
semanal do país, o torneio de golfe mais antigo da Europa 
e mais recentemente a promoção do surf e da “Mar-
ca Espinho Surf Destination”. No entanto, por estar na 
orla costeira, o autarca na sua intervenção mostrou-se 
particularmente preocupado com o efeito das alterações 
climáticas a nível da erosão da costa portuguesa.
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ESPINHO ENCONTRA-SE 
NA ÁREA DEMARCADA 
PELA BACTERIA 
XYLELLA FASTIDIOSA

De acordo com um relatório de 16 de abril do Ministério 
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, a 
bactéria 'Xylella fastidiosa' foi detetada pela primeira 
vez no território nacional a 03 de janeiro em Vila Nova 
de Gaia e, nessa sequência, foram implementadas as 
medidas fitossanitárias preconizadas na legislação, que 
incluem intensificação da prospeção e da amostragem.

Em resultado dessa deteção foi estabelecida uma 
“Área Demarcada” constituída pela: 
“Zona Infetada”, a qual inclui os vegetais que se 
detetaram infetados, os restantes da mesma espécie 
que se encontraram na sua proximidade imediata e 
aqueles com origem comum, bem como, todos as 
plantas hospedeiras da subespécie da bactéria que se 
encontraram num raio de 100m em redor;
 “Zona Tampão” circundante de 5 km de raio que 
abrangia parte da área pertencente aos concelhos de 
Vila Nova de Gaia e de Gondomar.

A BACTÉRIA AFETA 
APENAS PLANTAS, 
NÃO CONSTITUI UM 
RISCO PARA PESSOAS 
OU ANIMAIS.

De acordo com a Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte as freguesias de Espinho e Silvalde 
estão parcialmente abrangidas pela área demarcada 
enquanto que as freguesias de Anta e Guetim estão 
totalmente abrangidas pela área demarcada. 

Em cumprimento da legislação aplicável, todos os 
proprietários, usufrutuários, possuidores, detentores 
ou rendeiros de quaisquer parcelas de prédios rústi-
cos ou urbanos localizadas na "Zona Tampão" da Área 
Demarcada", ficam obrigados ao cumprimento das 
seguintes medidas de proteção fitossanitária:

- Proibição do movimento para fora da "Área Demar-
cada" de qualquer vegetal pertencente aos géneros e 
espécies constantes da "Lista de Géneros e Espécies 
sujeitos a Restrições Fitossanitárias" disponível na 
página eletrónica da DGAV;
Comunicação imediata aos serviços oficiais de qual-
quer suspeita da presença da bactéria.
- A colaboração de todos é fundamental para o suces-
so da erradicação desta bactéria, para além de plantas 
ornamentais, pode devastar importantes culturas, 
tais como, olivais, amendoeiras, vinhas e citrinos.

Todos devemos contribuir para não dispersar esta 
bactéria. 

Mais informações em: 
http://www.dgv.min-agricultura.pt/
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PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO E A 
"PATINHAS SEM LAR" 

Foi assinado no passado dia 16 de Maio, nos 
Paços do Concelho, o protocolo de colabora-
ção entre o Município de Espinho e a Associa-
ção de Proteção dos Animais "Patinhas sem 
Lar" no valor de 20.000,00 euros.

O protocolo assinado pelo presidente da 
Câmara Municipal de Espinho e presidente da 
Associação "Patinhas sem Lar" estabelece a 
cooperação e parceria entre as entidades, no 
incentivo e apoio às atividades desenvolvidas 
de recolha, tratamento médico veterinário, 
vacinação, desparasitação, esterilização, 
promoção da adoção responsável de animais 
errantes, abandonados e de animais detidos 
por famílias de baixos rendimentos económi-
cos residentes no concelho. 

O acordo visa ainda a promoção de ações de 
sensibilização para o reconhecimento dos 
direitos dos animais na comunidade local. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPINHO APOIA FAMÍLIA COM 
EQUIPAMENTO ORTOPÉDICO

MACA DE BANHO ENTREGUE 
NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO 
TAMPINHAS DA LIPOR

O Marco Leandro, um jovem da freguesia 
de Paramos, tem a partir de agora um 
novo e funcional equipamento para o 
ajudar e à família a realizar de forma 
mais prática a higiene diária.

Trata-se de um equipamento para 
pessoas com necessidades especiais, 
obtido através de uma candidatura da 
Câmara Municipal de Espinho no âmbito 
da Operação Tampinhas promovida 
pela Lipor.

O paramense recebeu em sua casa a maca de 
banho que lhe foi entregue pelo presidente da 
Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira, 
na presença dos pais, dos responsáveis 
da Lipor, do vereador com o pelouro do 
Ambiente, Quirino de Jesus e do presidente da 
Junta de Freguesia de Paramos, Manuel Dias.
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No passado dia 17 de maio, assinalou-se o 
Dia Mundial da Hipertensão com atividades 
centradas no Parque João de Deus.

Ida World Hypertension League (WHL), à qual a 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) se 
associou, teve como objetivo alertar a população 
para a hipertensão arterial (HTA), doença silenciosa.

Iniciativa da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
organizada em parceria com a Câmara Municipal 
de Espinho promoveu diversas atividades de 
sensibilização contra esta doença que afeta mais 
de 40% de todos os portugueses. 

ESPINHO FOI A CIDADE 
ELEITA PARA CAPITAL 
DA HIPERTENSÃO 2019

Para assinalar a efeméride, médicos e enfermeiros 
realizaram rastreios gratuitos à PA e ao índice de 
massa corporal, além de prestarem aconselhamento 
nutricional. Durante o dia a população foi convidada 
a juntar-se às sessões de atividade física para jovens 
e seniores e também às sessões de esclarecimento 
para adultos intituladas “Hipertensão Arterial e 
Estilos de Vida”. 

A Sessão Solene teve lugar no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho e contou com as presenças da 
vereadora da Câmara Municipal Espinho, Lurdes 
Ganicho, e do presidente da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão, Vítor Paixão Dias.

“Em Portugal, apesar de quase 75% dos 
hipertensos estar sob medicação, o controlo 
chega a pouco mais de 40%, e numa grande fatia 
este problema é causado pela falta de adesão à 
terapêutica”, afirmou Vítor Paixão Dias, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.
 
“Infelizmente, muitos doentes não cumprem a 
medicação ou abandonam a mesma, porque é 
uma doença silenciosa. E isto leva muitas vezes 
a um deficiente controlo da PA. É preciso medir 
a pressão arterial com regularidade. E é para isso 
que queremos alertar neste dia e durante o mês da 
medição”, acrescentou.
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Afonso Rodrigues foi recebido no Salão Nobre da Câmara 
Municipal no passado dia 29 de maio pelo presidente da 
Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira, e pelo vice-
-presidente com o pelouro da educação, Vicente Pinto.

Afonso Bernardes de Oliveira Rodrigues, aluno do 12.° ano 
da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, foi 
um dos selecionados para representar Portugal nas Olim-
píadas Ibero-Americanas de Biologia que se irão disputar 
na Bolívia no próximo mês de setembro.

As Olimpíadas da Biologia são uma competição a nível na-
cional que têm como objetivo estimular o gosto e o prazer 
pelo ensino e pela aprendizagem da Biologia, relacionar a 
Biologia com a realidade económica e social promovendo 
uma melhor cidadania, promover o intercâmbio de ideias 
e de experiências entre os estudantes, a nível nacional e 
internacional, fomentando a cooperação e as relações de 
amizade entre os jovens de diferentes países.

As Olimpíadas Portuguesas da Biologia são um concurso 
de Ciência, na área da Biologia, destinada a estudantes do 
ensino Básico (Júnior) para alunos do 9º ano e Secundário 
(Sénior), entre o 10.º e o 12.º ano. A organização destas 
olimpíadas está a cargo da Ordem dos Biólogos, em cola-
boração com a Agência Nacional Ciência Viva.

Na edição deste ano participaram mais de 20 mil alunos, 
estando envolvidas cerca de 700 escolas públicas e priva-
das de todo o país.

ALUNO DO 
AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS 
DR. MANUEL 
GOMES ALMEIDA 
VAI REPRESENTAR 
O PAÍS NAS 
OLIMPÍADAS 
DE BIOLOGIA, 
NA BOLÍVIA
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"ABRE AS 
PORTAS À 
ATIVIDADE 
FÍSICA"

O Município de Espinho promoveu durante o mês de 
maio um conjunto de iniciativas sob o lema - "Abre as 
Portas à Atividade Física" com o objetivo de fomentar 
o exercício na população do concelho, bem como a 
adoção de estilos de vida saudáveis.  A iniciativa que 
se estendeu durante "Mês do Coração" teve como 
objetivo abranger todos os públicos, promovendo o 
maior número de modalidades desportivas e os diver-
sos tipos de atividade física. 

Nesta edição, o Salão Nobre da Piscina Solário Atlân-
tico foi o palco do debate “(H)á conversa com…” este 
ano dedicado ao tema "O papel dos pais na forma-
ção desportiva dos filhos". O painel contou com a 
participação do vice-presidente da Câmara Municipal 
de Espinho com o pelouro do desporto, Vicente Pinto, 
do Dr. Inácio Anjos, em representação do Instituto 

Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Prof. Vítor 
Pinto, treinador de Voleibol do SCE, e Hélder Marçal, 
treinador da AAE. No debate foram abordados factos e 
pontos de vista pertinentes com o objetivo da partilha 
de experiências e adoção de comportamentos positi-
vos inerentes ao fenómeno desportivo.

O Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico foi 
ainda palco do primeiro "Encontro Improvável" do 
programa deste ano, intitulado "Pilates", numa 
parceria com ginásios locais, Place Espinho, Estúdio 
Goodshape, Academia 20 e Ginásio Progresso. A 
aula foi diferente do habitual, com música ao vivo do 
pianista Pedro Alvadia, luz negra e todos os partici-
pantes com pelo menos uma peça de roupa branca, 
aliando a beleza do espaço a um ambiente mais 
intimista do que habitualmente. 

No sábado, 25 de maio, realizou-se o Dia Radical, no 
Largo da Câmara Municipal e Parque João de Deus, 
com destaque para as atividades de escalada, slide, 
surf mecânico, pistas de obstáculos, tiro com arco 
e marcador de paintball, kart´s a pedais, arborismo 
e slackline. Este foi um dia dedicado a todos que 
gostam de aventura, com atividades adequadas a 
crianças e adultos. 

"Maio 'Mês do Coração" encerrou com mais um "En-
contro Improvável - Hidro Fire" na Piscina Municipal 
de Espinho. Uma aula de hidroginástica diferente, 
onde o fogo encontrou a água, proporcionando um 
ambiente intimista à luz de velas.
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Representantes da Autoridade Nacional da 
Proteção Civil - ANPC, efetuaram uma visita 
técnica às futuras instalações do quartel que 
está a ser construído de raiz na Rua do Porto, 
em Silvalde. 

A ANPC ficou a par do ponto de situação da 
estrutura que visa disponibilizar aos bombeiros 
as melhores condições para a missão 
humanitária que desempenham. 

Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, acompanhou a visita técnica dos 
representantes da Autoridade Nacional da 
Proteção Civil.

A obra do novo quartel, que funcionará 
como base de operações para os Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Espinho, ficará 
concluída até ao final do corrente ano. 

VISITA DA ANPC 
À OBRA DO 
NOVO QUARTEL 
DOS BOMBEIROS
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Espinho e os municípios do Porto, Vila do Conde, 
Póvoa de Varzim, Matosinhos e Vila Nova de Gaia 
decidiram avançar com a elaboração de um Plano de 
Ação para controlo da população de gaivotas.

Os municipios enfrentam um número crescente de 
queixas apresentadas por moradores e comerciantes 
por incidentes causados por estas aves. As principais 

reclamações são sobretudo as situações de conflito 
ao nível do excesso de ruído, da sujidade causada 
pelos dejetos, dos comportamentos agressivos e da 
excessiva reprodução das aves.

Para, presidente da Área Metropolitana do Porto 
(AMP), Eduardo Vítor Rodrigues “As gaivotas já são 
um problema de saúde pública e este plano já tem 
um caráter urgente porque em causa também está a 
segurança pública. A proliferação das gaivotas está a 
atingir proporções enormes. 

O plano de ação prevê parcerias com aterros sani-
tários, nomeadamente com a LIPOR e a SULDOURO, 
bem como a destruição de ninhos. Numa solução 
integrada, o plano não inclui nenhuma estratégia de 
envenenamento ficando salvaguardado a integridade 
do espaço público.

O custo previsto para a intervenção é de 135 mil euros 
que será repartido pelos Municípios envolvidos.

MUNICÍPIOS DA ÁREA 
METROPOLITANA AVANÇAM 
COM PLANO PARA CONTROLAR 
POPULAÇÃO DE GAIVOTAS
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Operadores e agentes do setor do Turismo de Portugal 
e de Espanha tiveram a oportunidade de apresentar e 
promover os seus produtos, serviços e recursos. 
Além da sua vertente profissional e de negócios, a FIT 
é também destinada ao público em geral, apresentan-
do um programa de animação diverso, dos espetácu-
los musicais às atividades desportivas e de lazer.

A participação de Espinho na FIT é oportunidade 
única para se promover como destino turístico, 
junto do público espanhol. Representa atualmente 
excelente oportunidade para impulsionar e promover 
equipamentos culturais e de lazer, recursos naturais, 
gastronomia, tradições e eventos estratégicos como 
o Espinho Surf Destination, Festival Internacional de 
Estátuas Vivas, Recriação de Vir-a-Banhos e Festival 
Oito24, entre outros.

ESPINHO MOSTRA-SE NA 
FEIRA IBÉRICA DE TURISMO – FIT 
QUE SE REALIZOU NA GUARDA
O Município de Espinho apresentou-se pelo terceiro 
ano consecutivo como destino turístico numa feira 
visitada maioritariamente por público espanhol. 
A Feira Ibérica de Turismo decorreu numa área 
coberta de 11 mil metros quadrados, onde estiveram 
representadas mais de 500 entidades. A Província da 
Corunha (Galiza) foi o destino convidado desta edição.

A Feira Ibérica de Turismo tem, entre os seus ob-
jetivos, promover o turismo ibérico e fomentar o 
intercâmbio transfronteiriço e pretende potenciar a 
ligação social, comercial e estratégica entre Portugal 
e Espanha. Este tem sido um evento chave dessa 
cooperação, sendo atualmente o mais importante 
certame dedicado ao turismo numa perspetiva ibéri-
ca, recebendo expositores de toda a península.
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A antiga lota de Espinho encheu-se, no passado 
sábado, de aromas e de sabores, numa experiência 
gastronómica que contou com a presença de cinco 
prestigiados chefes nacionais e de centenas de parti-
cipantes. A 1ª edição do Fórum Sem Espinhas foi ainda 
palco de uma aprofundada reflexão sobre a Economia 
do Mar e o Turismo e a sustentabilidade e o futuro do 
Mar, que decorreu no Museu Municipal / FACE com a 
presença de especialistas nacionais e internacionais. 
A iniciativa foi considerada um sucesso pelo Município 
de Espinho, que prepara já a terceira ação do “Sem 
Espinhas 2019”, um almoço de rua que decorrerá no 
dia 21 de julho.

A iniciativa arrancou bem cedo junto à praia, com 
a chegada das Companhas, o tradicional puxar das 
redes e um pequeno-almoço típico servido pelas 
vareiras da Associação “O Mar é Nosso”.

Durante a tarde, a Lota de Espinho encheu-se de 
curiosos que não quiseram perder a oportunidade de 
aprender a confecionar algumas das iguarias do mar 
com os reputados chefes António Loureiro, Justa No-
bre, Patrícia Borges, José Serrano, embaixador da Doca 

“FÓRUM SEM ESPINHAS” 
ENCHEU MUSEU FACE E 
LOTA DE ESPINHO

Pesca, e Chef José Carlos Sengo, da Brasmar. A cavala, 
o peixe-aranha e o carapau foram alguns dos peixes 
em destaque nestes showcookings, numa iniciativa 
que pretendeu mostrar ao público presente as poten-
cialidades destas espécies sustentáveis, muitas vezes 
desconsideradas na hora de comprar peixe. Para além 
da versatilidade na confeção, estas iguarias do "Mar 
de Espinho" apresentam características nutricionais 
únicas que devem ser integradas na alimentação.

Em paralelo a este programa decorreu durante todo o 
dia, na lota, um espaço de street food 
e um mercado de produtos frescos e salgados.

Recorde-se que o “Sem Espinhas” é um projeto 
promovido pelo Município de Espinho, com o objetivo 
de valorizar os recursos patrimoniais e culturais da 
gastronomia da cidade e alavancar o território em 
termos turísticos. É uma oportunidade para valorizar 
Espinho enquanto cidade com uma profunda e forte 
ligação ao mar, às tradições das gentes do Bairro 
Piscatório e à sua gastronomia. O projeto arrancou há 
quatro anos e, desde então, a autarquia tem apostado 
no seu crescimento, trazendo novidades em cada 
edição. A grande aposta em 2019 passa pela Rota 
dos Restaurantes, que decorreu com estrondoso 
sucesso em março e que regressa em outubro, pela 
realização do Fórum, que decorreu no próximo dia 1 
de junho, pela reedição do tradicional almoço de rua 
em julho, para celebrar e festejar os sabores do Mar, 
e pela produção de quatro mini-documentários, com 
testemunhos das histórias do Mar de Espinho. 
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O 45º Festival Internacional de Música de Espinho, 
arrancou no passado dia 21 de junho, apresentando 
este ano artistas como o violinista David Grimal, o 
violoncelista Alexander Rudin, os pianistas Alexander 
Melnikov e Andreas Staier, e o Kronos Quartet.

Até 20 de julho, a Academia de Música de Espinho 
propõe assim para aquele que é um dos mais antigos 
festivais de música erudita do país um cartaz que, 
além de uma exposição com obras do pintor Mário 
Bismarck e uma oficina de voz jazz por Andreas 
Schaerer. O FIME integra um total de 16 concertos, 
entre os quais o que a 19 de julho celebrará o 50º 
aniversário da chegada do Homem à lua com um es-
petáculo por alunos da Escola Profissional de Música 
de Espinho sob a cúpula do planetário de Espinho.

Apostando num conjunto de “grandes intérpretes e 
criteriosas propostas programáticas”, a direção do 
FIME disponibiliza oito desses concertos a preços en-
tre os 4 e 8 euros, e os restantes terão entrada livre: 
a 13 de julho no exterior da Piscina Solário Atlântico 
o cantor e compositor brasileiro Marcos Valle e a 20 
de julho na praça da Câmara Municipal o guitarrista 
Yamandú Costa, também do Brasil, com a Orquestra 
Clássica de Espinho.

A programação de julho conta ainda com o concerto 
do quarteto de cordas polaco MozART Group, que no 
dia 5 regressa ao Auditório de Espinho com uma pres-

21 DE JUNHO A 20 DE JULHO

45º FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
ESPINHO - FIME
tação em torno da "malícia das cantigas medievais 
e dos vilancicos renascentistas", e continua no dia 
6 com um recital de pianoforte pelo alemão Andreas 
Staier, que para o efeito escolheu um repertório com 
fantasias, variações e sonatas de Mozart, Haydn e Bach.

No dia 8 de julho estarão em destaque os músicos 
norte-americanos do Kronos Quartet, reconhecido 
pela forma como interpretam com instrumentos de 
cordas a obra de autores contemporâneos como Laurie 
Anderson, Philip Glass, John Coltrane e Steve Reich.

A 12 de julho o palco caberá ao já referido cantor suí-
ço Andreas Schaerer, que se juntará ao acordeonista 
italiano Luciano Biondini e ao baterista camaronense 
Lucas Niggle para explorar "jazz fresco e inventivo". 
A 19 do mesmo mês, abre-se a cortina para o Pé-
rez, Potter,Cohen Quintet, que, reunindo músicos 
dos Estados Unidos, Panamá e Israel, empregará 
piano, saxofone-tenor, trompete e contrabaixo para 
materializar " composições originais inspiradas em 
mulheres escritoras". 

O cartaz do FIME de 2019 propõe ainda dois "concer-
tos breves" por organistas, ambos na Igreja Matriz de 
Espinho: a 6 de julho o do inglês Jonathan Ayerst, que 
irá recorrer a improvisação e as obras do barroco ale-
mão escritas por Bach e Buxtehude, e a 13 de julho o 
do português António Esteireiro, que selecionou para 
o efeito obras dos séculos XVII, XIX e XX assinadas por 
Nicolas de Grigny, César Franck e Marcel Dupré.

Programação: 
http://musica-espinho.com/fime/#programacao
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ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO OU LOCAL DAS 
INICIATIVAS PUBLICADAS NESTA REVISTA SÃO 
DA RESPONSABILIDADE DOS PROMOTORES. 
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1 A 6 JUL
11 A 14 JUL
9H00-20H00

DESPORTO

Nave Polivalente, 
Pavilhão Napoleão 
Guerra

AMB Volleybal Cup 2019

Torneio Internacional de Voleibol "Indoor" para 
escalões de formação dos 6 aos 23 anos, para 
feminino e masculino.
Considerado já um dos maiores torneios europeus 
para escalões de formação em Voleibol.
Já na sua 8ª Edição, o número de participantes 
previsto é de 4.000, entre Atletas,
dirigentes, treinadores, voluntários e árbitros.

15 JUN A 13 JUL
10H00-17H00
EXPOSIÇÃO

“Fragmentos Urbanos
Pintura de RUI DUARTE

Museu Municipal de Espinho
FACE - Fórum de Arte e Cultura 
de Espinho

22 JUN A 15 SET
EXPOSIÇÃO

COLETIVA DE ACERVO
Mobiliário colonial e 
arte sacra Brasileira

... , é isso, venham ver, 
mobiliário, arte sacra 
Brasileira, pintura e 
escultura portuguesa !!! 
Artistas consagrados e 
emergentes .

Galeria Zeller 
Arte Contemporãnea
(Rua 14 nº 750)
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1 JUL A 31 AGO
ARTE EM LATA

A Brandão, Gomes & Ca., usou o desenho 
da lata de conserva como uma poderosa 
ferramenta de marketing para a 
internacionalização dos seus produtos.  Aliada 
à divisa “Melhorando Sempre” a publicidade 
foi essencial para o rápido crescimento da 
indústria espinhense. 

Museu Municipal de Espinho
FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho

5 E 6 JUL MÚSICA

Soy Tradición | Jantar Espectáculo
“Soy Tradición” regressa ao palco do 
Casino Espinho para duas noites de 
celebração da cultura latina e dos 
costumes que unem os povos latinos pela 
sua similaridade e heterogeneidade.

Casino Espinho
Dia 5 - Jantar Buffet: €39/pessoa
Dia 6 - Jantar Espectáculo: €32,5/pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa

5 JUL/ 22H00
MÚSICA

Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE +: 4€  
Cartão Amigo AdE: 6€  <25> 65: 6€  
Duração: 70 minutos

Auditório de Espinho (AdE)

Humor Sublime - MozART Group
Filip Jaślar violino
Michał Sikorski violino
Paweł Kowaluk viola
Bolesław Błaszczyk violoncelo

45º FIME

EXPOSIÇÃO
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6 JUL
15H00
LIVROS 

“pensar a Escrita”
com Hugo Gonçalves

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

6 JUL/ 22H00

À Descoberta do Pianoforte - Andreas Staier pianoforte

O Classicismo é a era do pianoforte. O desenvolvimento tecnológico 
foi ao encontro das novas necessidades expressivas. Dessa forma, 
foram desenvolvidos instrumentos que captaram os novos tempos. 
O pianoforte desenvolveu-se a partir do cravo, ultrapassando algumas 
limitações desse instrumento e adaptando-se aos novos estilos.

Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE +: 4€  Cartão Amigo AdE: 6€  
<25> 65: 6€  Duração: 70 minutos

MÚSICA

45º FIME
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7 JUL/ 9H00-19H00
Campanha 
“Saber conviver com o Sol..”

Campanha de sensibilização promovida 
APCC (Associação Portuguesa de 
Cancro Cutâneo) irá promover,  ações de 
sensibilização para os cuidados a ter com o 
exagero de exposição ao Sol, promovendo 
o "Saber conviver com o Sol.."
Esplanada - Piscina Solário Atlântico

8 JUL/ 22H00
Different Trains - Kronos Quartet
David Harrington violino 
John Sherba violino
Hank Dutt viola
Sunny Yang violoncelo

Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE +: 4€  Cartão Amigo AdE: 
6€  <25> 65: 6€  Duração: 75 minutos

MÚSICA

6 JUL/ 12H00 MÚSICA

CONCERTOS BREVES
Do Barroco Alemão à Improvisação
Jonathan Ayerst, órgão

Este Concerto Breve é dedicado à música de 
Dietrich Buxtehude e de Johann Sebastian Bach, 
dois mestres da tradição organística alemã. No 
órgão da Igreja Matriz de Espinho, ouviremos 
ecos dessa tradição enquanto percorremos di-
versos géneros e estilos dos séculos XVII e XVIII.

Igreja Matriz de Espinho
Entrada Livre  Duração: 45 minutos

45º FIME

45º FIME
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10 A 14 JUL
9H00-20H00

DESPORTO

Praia da Baía

Etapa final 
do Circuito Nacional 
de Voleibol de Praia

Etapa de qualificação para o 
FIVB Beach Volleyball World 
Tour 2019.

A Jazz Novel
A Novel Of Anomaly - Andreas Schaerer

Andreas Schaerer voz
Luciano Biondini acordeão
Lucas Niggli bateria

Um encontro de instrumentos num trio pouco 
convencional torna-se o trampolim para música 
inovadora, que atravessa um conjunto de estilos 
e texturas contemporâneos, dando grande 
espaço à inventividade individual. Voz, acordeão 
e bateria formam um colectivo europeu de jazz 
fresco e imaginativo que apresenta o seu disco 
A Novel of Anomaly, recentemente editado pela 
ACT num espectáculo de música imprevisível 
que pretende abolir fronteiras.

12 JUL/ 22H00 MÚSICA

45º FIME

Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE +: 4€  
Cartão Amigo AdE: 6€  <25> 65: 6€  
Duração: 75 minutos

11 JUL/ 15H00 WORKSHOP

WORKSHOP - A VOCAL JOURNEY

Andreas Schaerer é um dos mais 
inventivos e multifacetados vocalistas 
da actualidade. Este workshop é 
uma oportunidade para descobrir as 
capacidades da voz através da exploração 
de técnicas originais e inventivas.

Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 20€ Inscrições: epme.apoio@musica-esp.pt
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Soy Tango | Jantar Espectáculo 

O Casino Espinho recebe, no dia 
12 de Julho, a energia, o ritmo e 
a emoção do “Soy Tango”, para 
um serão imperdível onde as 
danças latinas se fundem com 
a energia deste estilo musical. 

Casino Espinho
Jantar Buffet: €39/pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa

12 JUL

DANÇA

13 JUL MÚSICA

Michael Bolton | Jantar Concerto

Com mais de duas décadas de carreira e 65 milhões 
de discos vendidos, o cantor, autor e compositor 
de temas românticos, referência da música pop, 
vai apresentar temas do seu último álbum, “A 
Symphony of Hits”, bem como os seus sucessos 
intemporais como “How Am I Supposed to Live 
Without You” e “When a Man Loves a Woman". Uma 
oportunidade única de relembrar estes e outros hits 
desta grande voz da música internacional.

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €200/pessoa
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13 JUL/ 12H00 MÚSICA

CONCERTOS BREVES
Mestres da Música Francesa para Órgão
António Esteireiro, órgão

As peças que compõem este recital foram es-
critas nos séculos XVII, XIX e XX. Assim, o roteiro 
deste programa centra-se na tradição organís-
tica francesa, do Barroco ao Romantismo.

Igreja Matriz de Espinho
Entrada Livre  Duração: 45 minutos

45º FIME

Marcos Valle voz e piano
Jesse Sadoc trompete e arranjos
John Copland baixo
Renato Massa bateria
Patricia Alvi voz
Daniel Dias e Paulo Perfeito  
direcção musical

Praça da Piscina Solário Atlântico
Entrada Livre  Duração: 45 minutos

13 JUL/ 22H00 MÚSICA

Samba de Verão
Marcos Valle & Orquestra 
de Jazz de Espinho 

Um concerto em frente ao mar, 
onde clássicos da música brasileira 
serão revisitados pelo seu criador 
e pelos jovens da Orquestra de Jazz 
de Espinho.

45º FIME

VIR A BANHOS
“Vir a Banhos” recorda a época áurea de Espinho, quando 
“vilões e fidalgos” faziam praia, mediante prescrição médica 
e toda a vila se preparava para os receber. Reviver o passado 
no “Vir a Banhos”, é uma viagem no tempo, onde se evoca 
o quotidiano das gentes que anualmente procuravam as 
nossas águas terapêuticas. Para quem nos visita será um 
modo  divertido de conhecer os usos e costumes das gentes 
que desfrutavam dos banhos da praia de Espinho e de uma 
estância turística cheia de “Glamour” para a época. Momen-
tos únicos de muita alegria e grande diversão!

13 E 14 JUL

13 JUL/ 21H00
Recriação de um passeio 
da Burguesia
Esplanada - Praia da Baía

14 JUL/ 15H30
Recriação de uma Praia do 
início do Séc. XX em Espinho
Praia da Baía

AR-LIVRE
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17 A 21 JUL
9H00-20H00

DESPORTO

Etapa do Circuito Mundial 
de Voleibol de Praia – FIVB

A etapa do Campeonato Mundial do 
Voleibol de Praia é uma organização 
conjunta da Federação Internacional 
de Voleibol, Federação Portuguesa 
de Voleibol e Câmara Municipal de 
Espinho. Venha assistir gratuitamente 
à etapa de Espinho do Campeonato do 
Mundo de Voleibol de Praia e apoie a 
sua dupla preferida.
www.espinho.pt 
http://www.fpvoleibol.pt

Praia da Baía

18 JUL
19H00 E 21H30

MÚSICA

CONCERTOS BREVES
18 de Julho de 1969: A Caminho da Órbita Lunar

Espinho EPME Ensemble 
50.º Aniversário da Chegada do Homem à Lua

Planetário do Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: 5€ Duração: 45min

19 JUL/ 22H00 MÚSICA

45º FIME45º FIME

Pérez, Cohen, Potter
Pérez, Cohen, Potter Quintet 

Danilo Pérez piano  Chris Potter saxofone 
tenor  Avishai Cohen trompete  Larry Grenadier 
contrabaixo  Jonathan Blake bateria

Auditório de Espinho
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE +: 4€  Cartão Amigo AdE: 
6€  <25> 65: 6€  Duração: 75 minutos



ESPINHO JUL-AGO
P. 32 REVISTA

19 E 2O JUL MÚSICA

Eu tenho dois amores | Jantar Espetáculo
O Casino Espinho recebe o espectáculo “Eu 
tenho dois amores”, para duas noites dedicadas 
ao tema Portugalidade e aos diferentes géneros 
musicais portugueses.

Casino Espinho
Dia 19 - Jantar Buffet: €39/pessoa
Dia 20 - Jantar Espectáculo: €32,5/pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa

20 JUL/ 22H00 MÚSICA

Violão Sinfónico
Yamandú Costa & 
Orquestra Clássica de Espinho

Um dos maiores expoentes do violão de sete cor-
das, tem desenvolvido uma carreira fulgurante 
colaborando com proeminentes músicos.

Praça Dr. José Salvador (Câmara Municipal)
Entrada Livre  Duração: 45 minutos

20 JUL/ 21H30 MÚSICA

Festival Internacional 
de Folclore de Silvalde

Complexo Desportivo da Seara
Entrada Livre
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21 JUL
12H00-18H00

AR-LIVRE

Sem Espinhas - Almoço de Rua

Os restaurantes servem aos 
participantes os seus melhores 
pratos de peixe, oferecendo 
uma experiência divertida e 
descontraída no icónico bairro 
piscatório e  na rua 2 ex-
líbris à beira mar. A animação 
e a decoração do espaço 
complementam o espírito de 
arraial minhoto.

Informações em:
www.semespinhas.espinho.pt

Rua 2 e Rua 41

23 A 27, 30 E 31 JUL
VARIÁVEL

Campeões

Campeones, de Javier Fesser
Com: Javier Gutiérrez, Athenea 
Mata, José de Luna, Sergio Olmo
Espanha/México. 2018. 124 min. 
Drama/Comédia

Centro Multimeios de Espinho

CINEMA

Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ 
(preço único); Sábado, Domingo 
e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ 
(estudante e sénior) 
Sessões: Dias 23, 24 e 25, 30 e 31: 
16h30; Dias 26 e 27: 16h30 e 21h30;

23 A 27, 30 E 31 JUL
14h30

Cinema Infantil
Toy Story 4 (V.P.)

Toy Story, de Josh Cooley
EUA. 2019. 89 min. Animação/
Comédia. M/6

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ 
(preço único); Sábado, Domingo e 
Feriados – 5,5€ (adulto) 
5€ (estudante e sénior)

CINEMA
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27 JUL/ 21H30 MÚSICA

Festival Internacional de Folclore 
Tradições do Mundo

Praça Dr. José Salvador
Entrada Livre

26 A 28 JUL AR-LIVRE

PISTONS AND FINS
Engine & Boardculture Festival
Tendo por base a cultura urbana, o culto por motas, 
carros e surf, o Pistons And Fins apresenta, na sua 3ª 
Edição, um programa diversificado, completo e para 
todos os gostos.  A não perder as competições de surf, 
as drag races, os concertos, que se farão acompanhar 
de boa música e street food a preceito.

Esplanada Praia da Baía

26 E 27 JUL MÚSICA

NOA | Jantar Concerto
Uma noite imperdível onde Noa 
promete transportar o público 
através de composições harmoniosas 
e habilmente exprimidas pela sinfonia 
da voz e do violino.

Casino Espinho
Dia 26 - Jantar Buffet: €39/pessoa
Dia 27 - Jantar Espectáculo: €32,5/pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa
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Exposição de Miniaturas Automóveis
Trata-se de uma exposição diversificada e bastante valiosa, o orgulho 
de Ângelo César Castro, natural de Rio Meão, do vizinho concelho de 
Santa Maria da Feira, um homem movido pela paixão do colecionismo, 
e que começou a recolha por influência de seu pai, aos 20 anos.

Centro Multimeios de Espinho / Galeria de Exposições

3 AGO A 15 SET EXPOSIÇÃO

1 A 7 AGO*
14h30

Cinema Infantil 
Rei Leão (V.P.)

The Lion King, de Jon Favreau
Vozes: Seth Rogen, Donald 
Glover, Chiwetel Fiiofor, James 
Earl, Beyoncé
EUA. 2019. Aventura/ 
Animação/ Drama. M/6

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ 
(preço único); Sábado, Domingo e 
Feriados – 5,5€ (adulto) 
5€ (estudante e sénior)
*excepto dia 5

CINEMA

1 A 7 AGO*
16h30 E 21h30

Tony

Tony, de Jorge Pelicano
Portugal. 2019. Documentário

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ 
(preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 
5€ (estudante e sénior)
*excepto dia 5

CINEMA

4 DE AGO
10H00-13H00

Colheita de Sangue
Org.: Lions Clube de espinho

Av. Maia Brenha
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FESTIVAL DE RUA
É um festival que aposta num cartaz de elevado 
valor artístico nacional e internacional, com 
diferentes disciplinas e áreas de ação (música, 
teatro de rua, circo contemporâneo, gastronomia).
Ruas da Cidade / Av. Maia Brenha

MARIZA
17 AGOSTO 

Comemoração dos  120 
anos da Elevação de 
Espinho a Concelho

DIABO NA CRUZ
10 AGOSTO 

RAQUEL TAVARES
14 AGOSTO 

VALETE
16 AGOSTO 

Programa detalhado:
www.oito24.pt
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Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ (estudante e sénior)

Cinema Infantil
Parque das Maravilhas (V.P.)
*excepto dia 12

8 A 14 AGO*
14H30

A Hora da Vingança
*excepto dia 12

8 A 14 AGO*
16H30 E 21H30

Cinema Infantil
Mr. Link (V.P)
*excepto dia 19

15 A 21 AGO*
14H30

15 A 21 AGO*
16H30 E 21H30

Tolkien

Tolkien, de Dome Karukoski
Com: Nicholas Hoult, Lily Collins, Craig Roberts, 
Patrick Gibson, Derek Jacobi
EUA. 2019. 112 min. Drama

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 
5€ (estudante e sénior)
*excepto dia 19

CINEMA
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Na cidade de Espinho festeja-se o adeus às 
férias à areia nos pés, à pele morena e ao 
Verão…. Mas é também a celebração de um 
novo arranque para o trabalho e as aulas. 
É um “novo ano” que começa e o melhor 
mesmo é celebrar, com muitos concertos, 
Dj’set, animação de rua, etc…

Av. Maia Brenha, Praia da Baía e Rua 2

30 E 31 AGOSTO
RÉVEILLON DE VERÃO

30 DE AGO
WARM-UP RÉVEILLON 
DE VERÃO

31 DE AGO
RÉVEILLON DE 
VERÃO

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ 
(preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ 
(adulto) 5€ (estudante e sénior)

22 A 28 AGO

Cinema Infantil
A Vida Secreta dos 
Nossos Bichos 2 (V.P)

29 AGO A 4 SET*

Era uma Vez em 
Hollywood
*excepto dia 2

22 A 28 AGO*
16H30 E 21H30
Variações
(Estreia Nacional)
*excepto dia 26

CINEMA

29 AGO A 4 SET*
14H30
Cinema Infantil
Angry Birds 2 (V.P)
*excepto dia 2
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MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO 

Sessão Dupla: Observação + Sessão de Planetário

Nos meses de Verão, o Planetário de Espinho tem preparadas para si 6 
Sessões Duplas. Propomos que venha passar um serão diferente com uma ida 
ao Planetário para uma sessão de Cinema Imersivo, seguida de uma visita ao 
Observatório do Centro Multimeios.

Bilhete 6€ (adulto), 5€ (estudante e sénior), 15€ (família - 3 elementos), 
4€ (criança extra até 12 anos)

Bilhete Adulto: 4,5€ / Estudante e Sénior: 3,8€ / Família: 11€ (3 elementos) - Criança extra até 12 anos: 4€  
Mais informações:  http://www.multimeios.pt/sessoes_planetario/

Nota:
A sessão de observação só se realizará em caso de condições meteorológicas 
favoráveis.

As reservas devem ser efetuadas através 
Tel: 22 733 11 90 ou e-mail. info@multimeios.pt, ou ainda no próprio 
Centro Multimeios de Espinho.

13 E 27 JUL
10, 17, 24 E 31 AGO
21H15

Lendas do Céu 
Noturno: Perseu 
e Andrómeda

Duração: 40 min. 
Classificação: M/4

A Vida das Árvores

Duração: 45 min. 
Classificação: M/4

Astronauta (3D)

Duração:
40 min. 
Classificação: M/8

Sol, a Nossa Estrela

Duração: 45 min. 
Classificação: M/8
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8 A 18 AGO
PROGRAMA BANDEIRA AZUL 2019
Do Rio ao Mar sem Lixo

8 JUL A 28 AGO 
EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÕES 
“DO RIO AO MAR, MUITO TEMOS A CONTAR!”
Local Av. Maia Brenha

16 A 19 JUL, 22 E 23 JUL/ 10H00-17H00
 “EXPRESSAR-TE- DO LIXO A ARTE!”
Local Praia Frente Azul

10, 11, 16, 18, 29 E 30 JUL, 8 E 22 AGO/ 10H00 
“OS SUSPEITOS DO COSTUME” 
Local Praias do Concelho

17 JUL/ 10H00 
“REUTILIZAÇÃO CRIATIVA COM A LIPOR”
Local Praia Frente Azul 

20 E 27 JUL/ 10H00 
“SURFRIDER PORTO CAMPUS @ ESPINHO 
E SURFRIDER SURF & GRAB” 
Local Praia da Baía

22 A 26 JUL/ 10H00
“HISTÓRIAS DE RIO QUE DESAGUAM NO MAR!”
Local Praias do Concelho

24 JUL, 7, 16 E 20 AGO/ 10H00
“ECO- OFICINAS COM OS PÉS NA AREIA E VISTA 
SOBRE O MAR!”
Local Praia Frente Azul

1 E 13 AGO/ 10H00 
“DO PLÁSTICO FIZ SARDINHA”
Local Praia Frente Azul 

22 JUL A 4 AGO/ HORÁRIO*
EXPOSIÇÃO "OS SUSPEITOS DO COSTUME"
Local LITE-Loja Interativa de Turismo, Alameda 8
*Horário Dias úteis: 9h00-17h00 
Sábados e Domingos: 9h00-13h00 e 14h00-17h00

Informações e Inscrições:
Tel: 927 960 248
promocaocultural.cme@gmail.com
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SERVIÇO EDUCATIVO

15 A 19, 22 A 26 JUL 
10H00-12H00 
Férias com a cultura

Atividades educativas/ lúdicas para crianças 
durante as férias escolares.

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Crianças dos 6 aos 10 anos de idade

SEXTAS-FEIRAS
VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOSÉ MARMELO E SILVA

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Público em geral (máx. 26 pessoas)

VISITAS GUIADAS ÀS EXPOSIÇÕES
PERMANENTES DO MUSEU MUNICIPAL DE ESPINHO

Por marcação 
Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Público em geral
Preço do Bilhete 1.80€ por pessoa

VISITAS GUIADAS E INTERATIVAS ÀS EXPOSIÇÕES 
TEMPORÁRIAS DO FÓRUM DE ARTE E CULTURA 
DE ESPINHO (FACE)

Por marcação
Local Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)
Destinatários Público em geral
Preço do Bilhete 1.80€ por pessoa

19 A 23, 26 E 30 AGO
09H30-15H30 
O Museu Fora de Portas

Para fazer chegar o Museu até junto dos 
públicos - habitantes e visitantes - foi criada 
uma Extensão Móvel: um ponto de divulgação 
itinerante que dá a conhecer o espólio, as 
exposições permanentes e as valências do 
Museu Municipal de Espinho e do Fórum de 
Arte e Cultura de Espinho. Paralelamente à 
divulgação, a Extensão Móvel irá promover 
outras atividades, como conversas sobre 
história local e atividades para crianças.

Local Praia da Baía
Destinatários Público em geral

Informações e Inscrições:
servicoeducativo.cultura@gmail.com
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / ATIVIDADES REGULARES

6 JUL
11H00
Contos e Cantos para 
Infantes

Iniciativa promovida por 
Rui Ramos, de “O Baú do 
contador”. “Rui Ramos, 
natural do Porto, Portugal é 
contador de histórias orais, 
escritas e desenhadas, há 
mais de 4 anos.

Destinatários Crianças dos 2 anos 
aos 5 anos  Bilhete 3€

9 E 23 JUL / 
6 E 20 AGO
15H00

13 JUL
11H00

20 JUL
11H00

1, 2, 3… Read & Play 
with Me!

Atividades didáticas em inglês, 
com história, música e movi-
mento para crianças!

Destinatários Crianças dos 3 aos 5 
anos e até 2 acompanhantes 
(max. 10 crianças)
Entrada Livre

27 JUL
11H00
Bebéteca | “A 
Fadinha Esverdeada”

A Fadinha adorava cantar e 
brincar sozinha e com todos 
aqueles com quem ela se 
cruzava. Mas uma noite ela 
sonhou com o Lobo... agora 
já não ri. Nem nas festas da 
floresta ela sorri! 
Se antes apreciava a cor 
agora ela acha um horror! Mas 
quando decide enfrentar o 
Lobo, ela supera os medos e 
descobre a alegria de viver.

Destinatários Bebés dos 3 aos 36 
meses e famílias  Bilhete 3€ por 
bebé; 10€ por adulto; adulto extra: 
5€; criança extra: grátis

Tricotar Histórias

Espaço de encontro de 
pessoas que praticam 
tricot, crochet, ou outras 
técnicas de trabalho com 
agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras 
e memórias.

Destinatários População adulta/ 
sénior – até 15 participantes
Entrada Livre

Yoga para crianças, 
pela via de um conto

“Aula de Yoga para crian-
ças, pela via do conto, onde 
iremos também passar pelas 
componentes meditativa e in-
trospetiva. Nesta aula, iremos 
fazer uma abordagem lúdica 
ao mundo maravilhoso do 
Yoga para crianças. Tendo em 
atenção o equilíbrio entre a 
espontaneidade e a estrutura, 
para que os "pequenos" parti-
cipantes se possam expressar 
de forma criativa, mas ao 
mesmo tempo com respeito 
por si próprios e pelos outros.

Destinatários Crianças dos 3 aos 10 anos 
+ 2 acompanhantes (max. 14 crianças)
Entrada Livre

24 AGO
11H00
Bebéteca | “Letras 
e Chupetas”

“Letras e Chupetas” é uma 
viagem que faz saltar as 
histórias para fora das 
páginas e que leva as 
famílias para dentro das 
histórias, dando corpo aos 
personagens e às peripécias 
e explorando, assim, todos 
os seus sentidos.

Destinatários Bebés dos 3 aos 36 
meses e famílias  Bilhete 2,50€ por 
bebé + 2 acompanhantes 
(máx. 10 bebés)

Informações e Inscrições:
Tel: 227 335 869
bme.inscricoes@gmail.com
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FULLPROJEKTS, LDA., pelo 
preço contratual de 737.390,50€ 
acrescidos de Iva à taxa legal em 
vigor.

Deliberação Nº 61/2019
Agregado familiar; Incumprimento 
do pagamento da renda mensal por 
oito meses consecutivos; Proposta 
para a CME determinar a resolução do 
arrendamento apoiado e a cessação 
do respetivo direito de ocupação do 
fogo
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 3 abstenções 
dos Vereadores do PS, manifestar a 
intenção de determinar a resolução 
do arrendamento apoiado e 
cessação do direito de ocupação 
do fogo que se lhe encontra 
atribuído sito na Avenida S. João 
de Deus, nº 2262, 3º Esquerdo, 
em Silvalde, Espinho, em virtude 
da situação de incumprimento 
do dever de pagamento da renda 
por um período de oito meses 
consecutivos. Tendo para tal, 
deliberado fixar um prazo de dez 
dias úteis para efeitos de audiência 
prévia dos interessados. 

Deliberação Nº 62/2019
Paróquia de Espinho | Pedido de 
ocupação do espaço público - 
ratificação de despacho
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 3 abstenções 
dos Vereadores do PS, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou a colocação 
de uma tenda para realização de 
uma dinâmica que a paróquia 
deseja levar a efeito chamada 
de “Hospital de Campanha”, 
no relvado a poente do Centro 
Multimeios. Deliberação Nº 63/2019

Deliberação Nº 63/2019
Aprovação da ata n.º 7/2019, de 25 
de março 
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade.

ATA N.º 7/2019

ATA N.º 8/2019

VINTE E CINCO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE

OITO DE ABRIL 
DE DOIS MIL E DEZANOVE

Deliberação Nº 57/2019
Aprovação da ata n.º 6/2019, de 11 
de março 
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade.

Deliberação Nº 58/2019
Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Espinho e a Associação 
de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho, para apoio às AAAF/CAF na 
pausa letiva da Pascoa, ano letivo 
2018/2019
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 3 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar o 
Protocolo, para despesas diversas 
em matéria de educação, pelo valor 
de €7.009,12, isento de Iva.

Deliberação Nº 59/2019
Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Espinho e a Artista Ana 
Pais Oliveira para estabelecimento 
de Residência Artística no Museu 
Municipal de Espinho
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 3 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar e 
celebrar protocolo de colaboração 
com a artista Ana Pais Oliveira.

Deliberação Nº 60/2019
Aprovação de todas as deliberações 
contidas no relatório final do 
procedimento por concurso público, 
para a execução da empreitada de 
obras públicas de “REQUALIFICAÇÃO 
DO J.I. DE GUETIM - ESCOLA BÁSICA DE 
GUETIM”
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD, 3 votos contra 
dos Vereadores do PS e o voto 
de qualidade a favor do Vice-
Presidente da Câmara: i. Aprovar o 
relatório final, juntamente com os 
demais documentos que compõem 
a análise das propostas do 
procedimento por concurso público 
para a execução da empreitada 
de obras públicas. Determinar a 
adjudicação da empreitada de 
obras públicas ao concorrente 

Deliberação Nº 64/2019
Documentos de Prestação de Contas 
do Ano 2018
Deliberado com 4 votos a favor dos 
eleitos do PSD e 2 votos contra 
dos Vereadores do PS, aprovar 
os Documentos de Prestação de 
Contas relativos ao ano financeiro 
de 2018, assim como o Inventário 
de Bens, Direitos e Obrigações 
Patrimoniais do Município e 
respetiva avaliação. O resultado 
líquido do exercício de 2018, no 
montante de – 2 862 241,69€euros 
seja transferido para a conta 59 
– Resultados Transitados. Mais 
deliberou a Câmara submeter 
os presentes documentos 
à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal.

Deliberação Nº 65/2019
Empreitada de “Requalificação 
do Canal Ferroviário do Concelho 
de Espinho e Estacionamento 
Subterrâneo – Interface” – Pedido de 
Adiantamento
Deliberado, com 4 votos a favor dos 
eleitos do PSD e 2 votos contra dos 
Vereadores do PS, aprovar o pedido 
de adiantamento de 15% do preço 
de adjudicação dos trabalhos, 
requerido pelo empreiteiro, no 
montante de € 1.866.724,39. 
O montante que terá de ser 
totalmente deduzido (amortizado) 
nos pagamentos a efetuar no ano 
de 2019. Mais deliberou a Câmara 
Municipal que o adiantamento 
em apreço fica condicionado à 
prestação, pelo empreiteiro, de uma 
caução no valor de € 1.866.724,39, 
através de títulos emitidos ou 
garantidos pelo Estado, garantia 
bancária ou seguro-caução, com 
cláusula First Demand, no prazo de 
10 dias após notificação. 

Deliberação Nº 66/2019
Protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Espinho e o 
«FEST - ASSOCIAÇÃO CULTURAL» para 
utilização de loja e sala no Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho para a 
preparação das edições do «FEST – 
FESTIVAL NOVOS REALIZADORES | NOVO 
CINEMA»
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ATA N.º 9/2019
VINTE E TRÊS DE ABRIL
DE DOIS MIL E DEZANOVE

Deliberado, com 4 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar a 
presente minuta e celebrar, com a 
“FEST - Associação Cultural” – o 
referido Protocolo para utilização de 
uma loja e de uma sala no Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho (loja 
n.º 2, Norte-Exterior, com entrada 
pela Rua 41, sita no rés-do-chão, e 
sala 131, piso 1, corredor sul).

Deliberação Nº 67/2019
Protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Espinho e 
a Associação Patinhas Sem Lar, 
Associação de Proteção a animais
Deliberado, por unanimidade, 
participar e aprovar o “Protocolo 
de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a 
Associação Patinhas Sem Lar, 
Associação de Proteção a animais”. 
 
Deliberação Nº 68/2019
Protocolo de Colaboração com 
a Universidade do Porto para 
participação de jovens apoiados pelo 
Município de Espinho no âmbito do 
programa Universidade Júnior 2019 – 
15.ª edição
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o “Protocolo de 
Colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a 
Universidade do Porto para 
participação de jovens apoiados 
pelo Município no programa da 
Universidade Júnior 2019”, pelo 
valor base de €1.800,00, não sujeito 
a IVA.

Deliberação Nº 69/2019
Conversão em definitivo da resolução 
do arrendamento e cessação do 
respetivo direito de ocupação do fogo 
de habitação social por incumprimento 
no pagamento da renda mensal desde 
julho de 2018
Deliberado, com 4 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, converter 
em definitivo e determinar a 
resolução do arrendamento 
apoiado e a cessação do respetivo 
direito de ocupação do fogo de 
habitação social sito no Bloco 4 da 

Rua Manuel d’Areia, Entrada 6, 1º 
Direito, em Silvalde, Espinho em 
virtude do incumprimento do dever 
de pagamento da renda desde o 
mês de julho de 2018, situação 
que torna inexigível ao Município 
a manutenção da atribuição do 
fogo ao agregado familiar. Mais 
deliberou a Câmara que seja fixado 
um prazo de noventa (90) dias 
para desocupação e entrega da 
habitação.

Deliberação Nº 70/2019
Transmissão de titularidade, espaços 
de venda F_12;F_13;F_14 no Mercado 
Diário
Deliberado com 4 votos a favor dos 
eleitos do PSD e 2 abstenções dos 
Vereadores do PS, considerar o 
motivo invocado pela requerente, 
cessação da atividade comercial, 
como ponderoso e justificativo, 
aprovando a transmissão da 
concessão. 

Deliberação Nº 71/2019
Protocolo de colaboração entre 
a Câmara Municipal de Espinho 
e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Concelho de 
Espinho para efeitos da atribuição de 
subsídio para ano civil de 2019
Deliberado, com 4 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, participar 
e aprovar o Protocolo no valor 
45.000,00€.

Deliberação Nº 72/2019
Atribuição de subsídio ao CINANIMA
Deliberado com 4 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar 
a atribuição de um subsídio no 
valor de 25.000,00€ ao CINANIMA, 
referente à edição de 2019.

Deliberação Nº 73/2019
Atribuição de subsídio ao FEST
Deliberado, com 4 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar a 
atribuição de um subsídio no valor 
de 25.000,00€ ao FEST, referente à 
edição de 2019.

Deliberação Nº 74/2019
Atribuição de subsídio ao Festival 
Internacional de Música de Espinho 
– FIME
Deliberado, com 4 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar 
a atribuição de um subsídio no 
valor de 25.000,00€ ao Festival 
Internacional de Música de Espinho, 
referente à edição de 2019.

Deliberação Nº 75/2019
Doação de livros à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva
Deliberado por unanimidade, 
aceitar os livros doados à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva, 
nos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2019.

Deliberação Nº 76/2019
Aprovação da ata n.º 8/2019, de 8 
de abril 
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade.

Deliberação Nº 77/2019
Seleção de Coordenador Técnico para 
o Contrato Local de Desenvolvimento 
Social - CLDS - 4G
Deliberado, com 3 votos a 
favor do PSD e 2 votos contra 
do PS, aprovar a proposta 
apresentada pela Associação de 
Desenvolvimento do Concelho 
de Espinho – ADCE, tendo sido 
selecionado para coordenador 
técnico do CLDS-4G, Éder Alves 
Moreira.

Deliberação Nº 78/2019
Contratação de Empréstimo de Curto 
Prazo para o ano de 2019 
Deliberado com 3 votos a favor 
do PSD e 2 votos contra do PS, 
propor a adjudicação do contrato 
de Empréstimo de Curto Prazo 
à Caixa Geral de Depósitos, 
atendendo às condições 
apresentadas na Proposta, e 
com base na autorização para 
contração de empréstimos, a curto 
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prazo, deliberado pela Assembleia 
Municipal na sua sessão de 26 de 
fevereiro de 2019. 

Deliberação Nº 79/2019
Escritura de Justificação - Pavilhão 
Desportivo Napoleão Guerra, Parque de 
Jogos Cassufas e terreno sobrante
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, solicitar à 
Assembleia Municipal, autorização 
para adquirir – por escritura de 
justificação - os imóveis que se 
encontram na posse do Município 
de Espinho, (Pavilhão Desportivo 
Napoleão Guerra, Parque de Jogos 
Cassufas e terreno sobrante), 
alegando todos os elementos de 
posse necessários a essa escritura.

Deliberação Nº 80/2019
Acordo de Cooperação com Pista 
Mágica no âmbito do Projeto VOAHR 
da AMP
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar a 
presente minuta e celebrar com a 
Pista Mágica o referido Acordo de 
Cooperação.

Deliberação Nº 81/2019
Decisão de contratar, aprovação das 
peças para abertura do procedimento 
por concurso público, para a execução 
da empreitada de “Ampliação e 
Requalificação da Escola Básica Sá 
Couto”
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 votos contra 
dos Vereadores do PS, determinar 
a abertura de um procedimento 
pré-contratual com vista à 
execução da empreitada de obras 
públicas e que, para esse efeito, 
seja adotado um procedimento por 
concurso público (sem publicação 
de anúncio no Jornal Oficial da 
União Europeia), pelo valor base de 
4.092.000,00 € acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. 

Deliberação Nº 82/2019
Adenda ao Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Espinho e a 
Associação de Desenvolvimento do 

Concelho de Espinho – ADCE, para 
apoio às Atividades de Animação e 
de Apoio à Família e Componente de 
Apoio à Família na pausa letiva da 
Páscoa, no ano letivo 2018/2019
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar 
e celebrar com a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho 
de Espinho a referida Adenda ao 
Protocolo de Colaboração para 
apoio às Atividades de Animação e 
de Apoio à Família e Componente 
de Apoio à Família na pausa 
letiva da Páscoa, no ano letivo 
2018/2019.

Deliberação Nº 83/2019
Protocolo de Apoio à Atividade 
Desportiva do Sporting Clube de 
Espinho na Época de 2018/2019
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar a 
presente minuta e celebrar com 
o Sporting Clube de Espinho o 
Protocolo de Apoio à Atividade 
Desportiva do Sporting Clube de 
Espinho na Época de 2018/2019. 

Deliberação Nº 84/2019
Protocolo de apoio à atividade 
desportiva da Associação Académica 
de Espinho na época de 2018/2019
Deliberado, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar a 
presente minuta e celebrar com a 
Associação Académica de Espinho 
o referido “Protocolo de Apoio à 
Atividade Desportiva da Associação 
Académica de Espinho na Época de 
2018/2019”. 

Deliberação Nº 85/2019
Protocolo de apoio à atividade 
desportiva da Associação de Futebol 
Popular do Concelho de Espinho, na 
época de 2018/2019
Deliberado com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 2 abstenções 
dos Vereadores do PS, aprovar a 
presente minuta e celebrar com a 
Associação de Futebol Popular do 
Concelho de Espinho o referido 
“Protocolo de Apoio à Atividade 

Desportiva da Associação de 
Futebol Popular do Concelho de 
Espinho na Época de 2018/2019”. 

Deliberação Nº 86/2019
Doação ao Museu Municipal de 
Espinho
Deliberado, por unanimidade, 
aceitar a obra de pintura doada ao 
Museu Municipal de Espinho por 
Celeste Ferreira, reconhecendo 
o valor da obra de arte no tributo 
ao pintor Amadeo de Souza-
Cardoso e o contributo desta 
oferta na valorização da coleção 
de arte contemporânea no Museu 
Municipal de Espinho. 

Deliberação Nº 87/2019
Paróquia de S. Tiago de Silvalde – 
Pedido ocupação da via pública para 
realização de Procissão – ratificação 
de despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho de Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido do Pároco, 
para ocupação da via pública, para 
realização da Procissão dos Passos 
do Senhor, no domingo de Ramos 
ou da Paixão.

Deliberação Nº 88/2019
Aprovação da ata n.º 9/2019, de 23 
de abril 
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade.

Deliberação Nº 89/2019
Aprovação da realização do Concurso 
do XXIII Encontro de Estátuas Vivas de 
Espinho 2019 e do Programa e Regras 
de Participação
Deliberado por unanimidade, 
aprovar a realização do concurso 
do “XXIII Encontro de «Estátuas 
Vivas» de Espinho” e para 
efeitos da sua implementação 
aprovar ao abrigo do previsto 
das competências previstas o 
respetivo “Programa e Regras de 

ATA N.º 10/2019
SEIS DE MAIO
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Participação”.

Deliberação Nº 90/2019
Subsídio a atribuir à ADCE - 
Associação para o Desenvolvimento 
do Concelho de Espinho, no âmbito 
do protocolo de exploração do Centro 
Multimeios
Deliberado com 3 votos a favor do 
PSD e 1 voto contra do Vereador do 
PS, atribuir à ADCE - Associação 
para o Desenvolvimento do 
Concelho de Espinho, para o ano 
de 2019 no âmbito do referido 
protocolo um subsídio no valor de 
250 000,00€.

Deliberação Nº 91/2019
Procissão de Velas em Guetim: pedido 
de interrupção e corte de trânsito
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido do Sr. Padre para 
encerrar ou condicionar algumas 
ruas de Guetim para realização da 
procissão de Velas em honra de 
Nossa Senhora, dia 13 de maio de 
2019.

Deliberação Nº 92/2019
Protocolo de Cooperação - Conferencia 
Geonatura “ Destinos de Natureza 
e Estilos de Vida Saudáveis” – 
ratificação
Deliberado por unanimidade, 
ratificar a assinatura do Protocolo 
de Cooperação entre a AGA – 
Associação Geoparque Arouca e 
o Município de Espinho, que tem 
por objetivo definir os termos da 
parceria das entidades outorgantes, 
na promoção e na participação da 
Conferência Geonatura: Destinos 
de Natureza e Estilos de Vida 
Saudáveis. 

Deliberação Nº 93/2019
Atribuição de Benefícios Fiscais 
previstos no EBF a uma operação 
de reabilitação de uma moradia 
- Processo RU-ARULCE n.º 30/18 – 
emissão da Certidão Urbanística
Deliberado por unanimidade, 
conceder a isenção de pagamento 
de IMI nos próximos 3 anos para 
o imóvel relativo ao processo 
supramencionado devendo ser 
emitida a Certidão Urbanística, 

a remeter ao serviço de finanças 
competente.

Incumprimento do pagamento da 
Renda Mensal; Cessação da resolução 
do arrendamento apoiado por 
pagamento integral da dívida existente
A Câmara tomou conhecimento 
do arquivamento do processo 
de resolução do arrendamento 
apoiado relativo à inquilina no fogo 
de habitação social sito no Bloco A 
da Rua Manuel d’Areia, nº 263, 2º 
Esquerdo, Silvalde, por pagamento 
na íntegra da dívida referente ao 
incumprimento do pagamento 
mensal da renda de dezembro 
de 2017, janeiro, julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro 
e dezembro de 2018, janeiro, 
fevereiro, março e abril de 2019. 

Incumprimento do Pagamento da 
Renda Mensal; cessação da resolução 
do arrendamento apoiado por 
pagamento integral da dívida existente
A Câmara tomou conhecimento 
do arquivamento do processo 
de resolução do arrendamento 
apoiado relativo ao inquilino do 
fogo de habitação social sito no 
Complexo Habitacional da Quinta, 
Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 
2, n.º 205 – Rés-do-chão Esquerdo, 
na freguesia de Paramos, por 
pagamento na íntegra da dívida 
referente ao incumprimento do 
pagamento mensal da renda desde 
março de 2017. 

Cerci Espinho -Votos de louvor
A Câmara tomou conhecimento dos 
dois votos de louvor endereçados 
à Câmara Municipal pelo 
Presidente da Assembleia Geral 
da Cerciespinho – Cooperativa 
Educação e Reabilitação do 
Cidadão Inadaptado, CRL.

Agradecimento: Espinho com a Beira 
Evento solidário a favor das vítimas do 
ciclone Idai – Moçambique
A Câmara tomou conhecimento do 
ofício da Embaixada da República 
de Moçambique em Lisboa a 
agradecer o gesto de solidariedade 
do município de Espinho, com a 

realização do Concerto Solidário, 
no passado 30 de março, que 
resultou na angariação de artigos 
de primeira necessidade destinados 
a ajudar as vítimas do Ciclone Idai 
na Cidade da Beira, geminada com 
Espinho desde janeiro de 1999.




