DIREITO À EDUCAÇÃO GRATUITA E AO LAZER INFANTIL
O interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor
daqueles que têm a responsabilidade por sua educação
e orientação; tal responsabilidade incumbe, em primeira
instância, a seus pais.
A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os
quais deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as
autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício
deste direito.
A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será
gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Darse-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral
e lhe permita - em condições de igualdade de oportunidades desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de
responsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro
útil à sociedade.
Declaração Universal dos Direitos das Crianças
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EDITORIAL
A educação é um dos vetores absolutamente prioritários deste executivo
municipal. Desde do meu primeiro mandato como Presidente de Câmara
Municipal que entendi a importância estratégica que o setor tem para o
concelho. Não só é uma área de capital importância para a formação das
novas gerações, como também se constitui como um relevante fator de
coesão regional, uma vez que a nossa população escolar ultrapassa em
número significativo as fronteiras geográficas do nosso concelho.
Apostar no setor da educação é também uma forma de aumentar a nossa
capacidade de atração em contexto regional.
Nestes oito anos levamos a cabo intervenções de muita importância ao
nível dos equipamentos.
A construção das escolas Básicas de Paramos, Silvalde e Anta, melhorou
de forma significativa as condições da nossa população escolar. Mas a
transformação do nosso parque escolar ainda não terminou.
Como é do conhecimento público, vamos avançar com a renovação da EB
2/3 Sá Couto (onde se inclui a Escola Espinho 3) e das Escolas Básicas de 1º
Ciclo – Espinho 2 e de Guetim. Mas a nossa intervenção não se resume à
renovação das nossas infraestruturas.
Tem havido também preocupações de evolução do ponto de vista
pedagógico, nomeadamente ao nível da promoção do sucesso escolar e à
oferta diferenciadora e qualificada das nossas escolas.
Por outro lado o cheque educação, surge como uma medida de apoio social
que contribui para uma maior integração de setores menos favorecidos da
nossa população.
Esta é portanto uma área que tem merecido a nossa melhor atenção,
por forma a permitir a formação de novas gerações de espinhenses mais
qualificadas e melhor preparadas para o futuro.

Pinto Moreira Presidente da Câmara Municipal de Espinho
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EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL !

RECEBA A SUA AGENDA EM CASA

EDUCAÇÃO COM QUALIDADE
É FATOR DE ATRATIVIDADE

PROGRAMA DE OFERTA
DE CHEQUE-EDUCAÇÃO

Programa de Oferta de Cheque-Educação aos
Alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
residentes no concelho de Espinho, para o ano
letivo 2018/2019

O Município de Espinho, desde o ano letivo 2011/2012 implementou um
Programa de Oferta de Manuais Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino
básico. No ano letivo 2017/2018 o executivo da Câmara Municipal de Espinho
entendeu aprovar um apoio às famílias do concelho criando para tal o chequeeducação. Esta iniciativa de apoio aos agregados familiares, irá manter-se
no próximo ano letivo 2018/2019 beneficiando os alunos residentes no
concelho de Espinho, que frequentem os 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico nos
estabelecimentos de ensino do concelho de Espinho.
Todos os alunos residentes e estudantes no município de Espinho poderão
receber o apoio da autarquia, mediante entrega dos comprovativos exigíveis por
este programa.
1º ciclo do ensino básico: 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano > €30,00
2º ciclo do ensino básico: 5º ano | 6º ano > €60,00
3º ciclo do ensino básico: 7º ano | 8º ano | 9º ano > €60,00
* Consulte as Condições de Acesso ao Cheque-Educação do Município de
Espinho aos alunos residentes no concelho de Espinho em www.cm-espinho.pt

A educação constitui-se como um dos fatores mais
decisivos no desenvolvimento social das comunidades.
Pelo que investir na Educação é fundamental para
o nosso futuro coletivo, afirma Vicente Pinto, Vicepresidente da Câmara Municipal de Espinho com o
pelouro da Educação.
Atualmente a Câmara Municipal de Espinho implementa
atividades em matéria de educação decorrentes
das suas atribuições legais mas vai muito além
das mesmas. O executivo municipal, considera
prioritário o investimento no ensino, em particular
nos equipamentos e infraestrutura, no incremento
de parcerias estratégicas e na implementação de
programas e projetos estruturantes para melhoraria
da oferta educativa municipal, evidenciando o papel
preponderante da educação em setores como o da
ação social, da cidadania, da cultura e do desporto. O
combate à exclusão social e ao abandono escolar e
de igualdade de oportunidades no acesso ao ensino,
assume também uma especial atenção para o atual
executivo Municipal. Reforçar o apoio Ação Social
Escolar, da responsabilidade do município, aos alunos
do Concelho e em particular aos alunos do
1º ciclo do ensino básico é um dos objetivos traçados.
Consciente das suas responsabilidades, o Município de
Espinho, tem vindo, de forma crescente, a desenvolver
e implementar apoios de âmbito da Ação Social Escolar,
com destaque para:
- Oferta do cheque educação,
- Transporte e refeições escolares,
- Atividades de animação e apoio às Famílias (AAAF)
- Componente de apoio à Família (CAF);
- Regime da Fruta e Lanche Escolar.
Eixos estratégicos para educação:
- Reforço dos programas de apoio social;
- Requalificação integral dos estabelecimentos
de ensino;
- Desenvolvimento de atividades de enriquecimento
curricular, com destaque para
a implementação do ensino do Mandarim e para
o Projeto na Escola eu tenho tudo;
- Promoção de programas e projetos inovadores para
a promoção de boas praticas de inclusão ativa com
destaque para o Projeto “Promover o Sucesso “
e Projeto RII – “Rota para a Inovação e Inclusão.
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PARCERIA ENTRE
14ª EDIÇÃO DO
A CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMA
DE ESPINHO E A
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE DO PORTO
JÚNIOR
A Universidade do Porto, através do programa
Universidade Júnior, abre mais uma vez as suas
portas, no verão de 2018, a estudantes do ensino
básico (2º e 3º ciclos) e secundário (exceto 12º ano).
Os objetivos principais deste programa são o
desenvolvimento do gosto pelo conhecimento em
diversas áreas, a familiarização com o ambiente
universitário e a contribuição para a escolha de um
percurso vocacional.

O apoio do Município de Espinho concretiza-se de duas formas:
1. Através da atribuição de bolsas a jovens residentes no concelho e que sejam
estudantes oriundos de famílias economicamente mais desfavorecidas (designadas
pelas Escolas Secundárias e E.B. 2/3);
2. Disponibilizando transporte aos alunos residentes e/ou estudantes no concelho,
inscritos neste programa.

A Câmara Municipal de Espinho, consciente de que
esta iniciativa é mais um elemento distintivo da
atenção que este município atribui às políticas de
educação e juventude, associou-se ao programa
apoiando os participantes residentes e/ou
estudantes no concelho de Espinho.
Tu também podes ser um deles!

PROJETO NA ESCOLA
EU TENHO TUDO
O Projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surge de uma
parceria efetuada com o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Laranjeira e Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida.
Trata-se de uma ação social destinada à
comunidade escolar que abrange várias valências,
desde psicomotricidade/reabilitação, fisioterapia,
terapia da fala, dança terapêutica, psicologia e
hipoterapia/equitação terapêutica.
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Este projeto surgiu da necessidade de disponibilizar
às crianças com Necessidades Educativas
Especiais (NEE), a possibilidade de, em contexto
escolar, poderem beneficiar de um conjunto de
serviços terapêuticos visando não só as suas
aprendizagens académicas como também as
questões relacionadas com o seu desenvolvimento
pessoal e social, saúde e bem-estar.
A Câmara Municipal de Espinho, através de
estabelecimento de protocolo com o Centro Social
de Paramos, assegura as sessões de terapia da fala,

fisioterapia, dança terapêutica e psicologia e com o
Aero Clube da Costa Verde (Secção de Hipismo), as
sessões de hipoterapia e equitação terapêutica.
O Município de Espinho disponibiliza um técnico
superior de Educação Especial e Reabilitação
para a área da psicomotricidade/reabilitação e
transporte dos alunos. A proposta de continuidade
do projeto surge tendo em consideração os grandes
benefícios que as medidas implementadas tiveram
para as crianças com necessidades educativas
especiais.
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TRANSPORTE E REFEIÇÕES
ESCOLARES, AAAF E CAF PARA
ALUNOS DOS ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO DO CONCELHO
ANO LETIVO 2018/2019

DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA

FINALISTAS DO 4º
ANO VISITARAM ZOO
DE LISBOA

Comemorações juntam crianças do concelho no
largo frente à Câmara Municipal

O Município de Espinho promoveu a habitual visita
ao Jardim Zoológico de Lisboa aos alunos do 4º ano
do ensino básico das escolas do concelho.

A Câmara Municipal de Espinho organizou no dia
1 junho um conjunto de atividades no âmbito das
comemorações do Dia Mundial da Criança.

As Atividades de Animação e de Apoio à Família
(AAAF) e a Componente de Apoio à Família
(CAF) inserem-se numa estratégia alargada de
articulação entre o funcionamento da escola e a
organização de respostas sociais no domínio do
apoio à família.
AAAF – as que se destinam a assegurar o
acompanhamento das crianças na educação
pré-escolar antes e ou depois do período diário
de atividades educativas e durante os períodos de
interrupção destas atividades;
CAF – o conjunto de atividades destinadas a
assegurar o acompanhamento dos alunos do
1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois das
componentes do currículo e das AEC, bem como
durante os períodos de interrupção letiva.
O Municipio de Espinho disponibilizada assim aos
alunos do Concelho Atividades de Animação e de
Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à
Família (CAF), bem como Refeições e Transporte
Escolar. Qualquer criança oficialmente inscrita
nas escolas do pré-escolar ou 1º ciclo do concelho
de Espinho, para o ano letivo de 2018/2019, pode
beneficiar dos serviços prestados pela AAAF/
CAF desde que o seu encarregado de educação o
solicite nos prazos definidos.

Atividades de
Animação e de
Apoio à Família
(AAAF)
Destinatários:
Alunos do ensino préescolar
Valências deste
serviço:
Prolongamento de
horário e Refeição
escolar

Refeições
Escolares
Destinatários:
Alunos do primeiro
ciclo do ensino básico
Valência deste serviço:
Refeição escolar

Componente de
apoio à Família
(CAF)
Destinatários:
Alunos do primeiro
ciclo do ensino básico
Valência deste serviço:
Prolongamento de
horário

Transportes
Escolares
Destinatários:
Alunos do pré-escolar
e primeiro ciclo do
ensino básico
Valência deste serviço:
Transporte escolar

Muita música, coreografias, pinturas faciais e
brincadeiras nos insufláveis, entre muitas outras
atividades infantis, fizeram as delícias de milhares
de crianças, durante todo o dia, no Largo da Câmara
Municipal Espinho e no Parque João de Deus.
Estas comemorações contaram com a presença
do Presidente da Câmara, Pinto Moreira, do VicePresidente com o pelouro da Educação, Vicente
Pinto, e com técnicos da Divisão da Educação e
Juventude.

A iniciativa envolveu centenas de alunos
das escolas do concelho e adultos, entre os
quais professores, assistentes operacionais,
colaboradores do município, imprensa, Cruz
Vermelha, FCAPE, o Presidente da Câmara Municipal
de Espinho, Dr. Pinto Moreira e ainda presidentes de
juntas de freguesia do concelho.
À semelhança de anos anteriores, a autarquia
ofereceu a todas as crianças uma t-shirt, um boné
e o almoço volante.
O momento alto da visita foi, como já vem sendo
habitual, o espetáculo na Baía dos Golfinhos,
protagonizado por leões-marinhos e golfinhos.
Os alunos desfrutaram ainda de uma viagem no
teleférico onde puderam contemplar toda a vista
área do jardim zoológico.
O município, consciente da importância de
fomentar novas experiências às gerações
vindouras, proporcionou um dia memorável para
todas as crianças presentes.

Prazo de inscrição:
* até 25 julho 2018 (alunos inscritos pela primeira
vez no jardim-de-infância) ou até 7 de setembro
2018, única e exclusivamente, se as listagens de
colocação dos alunos forem publicadas apenas
durante o mês de agosto.

O pedido é feito em formulário próprio disponível
nos jardins-de-infância/escolas em que o aluno
foi colocado e na página da internet do Municipio.
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PROJETO
“PROMOVER
O SUCESSO”
PROMOVER UMA
MAIOR INTEGRAÇÃO DA
COMUNIDADE ESCOLAR
O Projeto “Promover o Sucesso” decorre até ao
presente ano letivo, através de uma cooperação
entre o Município de Espinho, os Agrupamentos de
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel
Laranjeira e a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho (ADCE), incidindo o seu
trabalho nos estabelecimentos de ensino do préescolar e do 1.º ciclo do ensino básico.
Resultado da experiência adquirida com as
atividades desenvolvidas, da avaliação efetuada
e dos resultados obtidos por via da concertação
entre os diversos intervenientes, pretende-se
com o projeto deste ano letivo promover uma
maior integração de toda a comunidade escolar,
mobilizando todas as sinergias para a promoção
do sucesso educativo e de experiências positivas
acerca da escola. A intervenção em contexto
escolar e familiar é uma prioridade, no sentido
de desenvolver uma metodologia de prevenção e
reparação de situações de insucesso, absentismo
e abandono escolar.
Neste projeto são utilizadas metodologias
de intervenção individualizada, focadas nas
necessidades de cada criança/agregado familiar.
Com este modelo, pretende-se desenvolver uma
abordagem sistémica, coadjuvante do trabalho
realizado em contexto de sala de aula, promotora
de uma plena integração da criança na escola.
São destinatários deste projeto alunos, professores,
trabalhadores, famílias e outros intervenientes
e parceiros, em contexto de intervenção como a
escola, família e comunidade.
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PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO COM
OS AGRUPAMENTOS
ESCOLARES
O Município de Espinho assinou Protocolo de
Cooperação com os Agrupamentos de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel
Laranjeira referente ao ano letivo 2017/2018,
onde estabeleceram um plano orçamental, para
vigorar durante o presente ano letivo, englobando
o financiamento de diversas vertentes nos
estabelecimentos de educação pré-escolar
e do 1º ciclo do ensino básico, por parte do
Município de Espinho, e de harmonia com o
seu quadro de atribuições e competências em
matéria de educação. À semelhança do que tem
vindo a acontecer em anos letivos anteriores,
transferiram-se para os agrupamentos de escolas
comparticipações financeiras para pagamento dos
seguintes encargos:
* Despesas correntes;
* Assinatura mensal da rede telefónica;
* Material escolar;
* Material de apoio para os Serviços de AAAFAtividades de Animação e de Apoio à Família
(pré-escolar) e CAF-Componente de Apoio à Família
(1ºCEB);
* Material de higiene e limpeza (serviços de AAAF,
CAF e Refeições Escolares);
* Serviço de Apoio Técnico Informático
No entanto, mesmo não fazendo parte do quadro
de atribuições e competências em matéria de
educação do Município de Espinho, foi detetada a
necessidade de contemplar o financiamento para
apoio às deslocações no âmbito da realização das
atividades letivas fora da escola das turmas do
pré-escolar e 1º ciclo, no 3º período, tendo sido a
primeira vez que foi contemplada uma verba de
apoio às visitas de estudo.
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REGIME ESCOLAR

DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA
E PRODUTOS HORTÍCOLAS

PROJETO HERÓIS
DA FRUTA

LANCHE ESCOLAR SAUDÁVEL
O projeto “Heróis da Fruta” é uma iniciativa de
educação para a saúde que inclui um programa
motivacional de âmbito nacional promovido pela
APCOI (Associação Portuguesa Contra a Obesidade
Infantil) que visa motivar as crianças portuguesas
até aos 10 anos para a ingestão diária de fruta no
lanche escolar, uma vez que o atual consumo se
situa muito abaixo do recomendado. O Município
de Espinho, através da Divisão de Educação e
Juventude, associou-se ao projeto tendo assumido
a coordenação da participação das turmas do
pré-escolar e do 2.º ano do ensino básico de
algumas escolas do concelho, nomeadamente
da Escola Básica de Anta e da EB1 Espinho 2. No
âmbito deste projeto foram desenvolvidas várias
tarefas obrigatórias e/ou facultativas. Estas tarefas
do programa motivacional foram essenciais
e indispensáveis para o alcance dos objetivos
do projeto, focados na alteração e melhoria de
comportamentos alimentares das crianças.
Para além do incentivo diário ao consumo de fruta,
o projeto leva às crianças lições importantes sobre
alimentação, nutrição, exercício físico, higiene,
bem-estar, proteção ambiental, poupança, entre
muitos outros valores de cidadania quq as ajudam
a crescer mais saudáveis, ativas e felizes.
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ENSINO DE MANDARIM NAS
ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
DO CONCELHO DE ESPINHO

A Câmara Municipal de Espinho aderiu ao projeto da
Comissão Europeia “Regime Escolar – Distribuição
de Fruta e Produtos Hortícolas” desde o ano letivo
2010/2011. A candidatura apresentada ao Instituto
de Financiamento da Agricultura e Pesca (IFAP) foi
aprovada e destina-se às escolas do 1.º ciclo.
Este “Regime Escolar”, instituído no âmbito da
União Europeia, consiste na distribuição de uma
peça de fruta, duas vezes por semana e durante
trinta semanas, aos alunos do 1.º ciclo do ensino
básico das escolas públicas e na realização
de atividades no meio escolar, que visem o
desenvolvimento de competências de alimentação
saudável e o conhecimento da origem dos produtos
agrícolas. Para além da distribuição de frutas e
produtos hortículas, poderão ser implementadas
medidas educativas e de sensibilização,
nomeadamente a organização de visitas a quintas e
mercados, o fornecimento de sacos de sementes,
a instalação de canteiros nas escolas, a entrega de
materiais didáticos alusivos à fruta (livros, folhetos)
e iniciativas com o objetivo de potenciar o “Regime
Escolar” junto das famílias das crianças.
Durante o ano letivo 2017/2018, este projeto
abrangeu 1.282 alunos das escolas públicas do
1.º ciclo do concelho de Espinho onde foram
distribuídas 76.920 peças de fruta. É intenção do
Município de Espinho dar continuidade ao projeto
no próximo ano letivo 2018/2019.

Alunos do 3.º ano de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico passaram a ter no
plano curricular de 2017/2018 aulas de Mandarim.
O Município de Espinho celebrou com o Instituto Confúcio da Universidade de
Aveiro um protocolo para o desenvolvimento de um projeto-piloto de ensino de
mandarim nas Escolas do ensino básico do concelho de Espinho.
O projeto envolve a Câmara Municipal de Espinho, os Agrupamentos de Escolas
do concelho, o Instituto Confúcio (que na Universidade de Aveiro tutela o
ensino do Mandarim) e ainda a Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian,
na China, entidade que disponibiliza orientação relativa aos programas a
ministrar em Portugal. Os alunos do 9º ano do Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Laranjeira tiveram também aulas de mandarim com caráter opcional.
“Existindo cada vez mais investimento chinês em território nacional,
entendemos que devíamos preparar as próximas gerações para esta nova
realidade, dotando os nossos alunos e futuros quadros profissionais com
habilitações e ferramentas úteis e inovadoras para sua integração no mundo
da economia global", referiu Vicente Pinto, Vice-Presidente com o pelouro da
Educação.

P. 15 REVISTA
ESPINHO JUL-AGO

FESTA DA FRANCOFONIA
MODELO DE TRABALHO
COLABORATIVO

PROJETO
OTA PARA A
NOVAÇÃO E
NCLUSÃO

De há seis anos a esta parte, os docentes de
Francês das escolas de Espinho organizam a Festa
da Francofonia, em colaboração com colegas de
outras disciplinas, a Edilidade, outras instituições e
o comércio local.

A Câmara Municipal de Espinho
em conjunto com a Associação
de Desenvolvimento do
Concelho de Espinho-ADCE,
apresentaram no mês de maio
o Projeto Rii - Rota para a
Inovação e Inclusão.

Ao potenciar a inclusão ativa, este projeto
cofinanciado pelo NORTE 2020 (Programa
Operacional Regional do Norte 2014/2020)
integrado no Acordo de Parceria PORTUGAL
2020 e no atual ciclo de fundos estruturais da
União Europeia destinados a Portugal, tem em
vista a promoção de oportunidades iguais e a
participação ativa e a melhoria da empregabilidade.
Face às lacunas identificadas, a autarquia em
conjunto com Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho vai promover inúmeras
iniciativas estruturadas de divulgação,
sensibilização e capacitação, numa ótica
de promoção à inclusão social e combater a
discriminação, reforçando a integração das
comunidades.
OBJETIVOS OPERACIONAIS E ATIVIDADES
DO PROJETO
* Promover boas práticas de inclusão ativa na
região, contribuindo para as políticas públicas de
inclusão social, combate à pobreza e aumento da
empregabilidade;

* Criação de parcerias com agentes representativos
no, Setor público, privado, movimento cívico e na
área científica.
* Potenciar competências junto da comunidade,
através de ferramentas e instrumentos de cocriação orientadas para um público particularmente
vulnerável ou em situações de exclusão;
* Desenvolvimento de ações que promovam a troca
de experiências e a aquisição de competências nas
áreas das relações interpessoais, competências
profissionais e pessoais, estratégias de negócios,
entre outras.

As escolas e a cidade animam-se com atividades
diversas dirigidas à comunidade escolar e local:
uma exposição coletiva no Centro Multimeios, à
volta das 10 palavras da Francofonia diferentes a
cada ano; cinema francês no Centro Multimeios;
gastronomia no comércio local, em restaurantes
e nas escolas; atividades variadas e educativas; as
Olimpíadas do Francês; formação para professores
e um espetáculo, onde colaboraram alunos e
professores de diversas áreas e que, este ano, teve
um cariz solidário, revertendo a favor das obras da
acção social da Paróquia.

Esta iniciativa atinge uma dimensão nacional,
integrando o programa oficial, graças à congregação
de esforços e trabalho meritório dos dois
Agrupamentos, das duas Escolas Profissionais
da cidade e dos seus parceiros, nomeadamente
da CME que assume a sua promoção, cede
equipamentos municipais e reconhece o valor
acrescentado da aprendizagem do francês para os
jovens mas também para Espinho.

DESTINATÁRIOS
* Comunidade jovem do concelho de Espinho,
com foco no Bairro da Ponte de Anta, Complexo
Habitacional de Paramos e o Bairro Piscatório |
Marinhas de Silvalde;
* Agentes locais;
* Centros comunitários;
* Empresas e empresários.
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SUBSÍDIOS DO JOGO
PARA INSTITUIÇÕES
DE ESPINHO
O Município de Espinho
foi contemplado com
€472.518,00 referentes às
verbas do jogo.
Esta verba foi repartida pela
Câmara Municipal de Espinho
por três setores: desporto,
cultura e setor social.

VOLEIBOL DE PRAIA
EM ESPINHO
Competições internacionais animam o verão
Decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho a
assinatura de um protocolo entre o Município de
Espinho, representado pelo seu Presidente Pinto
Moreira, e a Federação Portuguesa de Voleibol
representada pelo vice-presidente, Vicente Araújo.
Este protocolo visa a realização entre os dias 30 de
junho e 1 de julho de 2018 a etapa de qualificação
para o FIVB Beach Volleyball World Tour 2018, e
entre os dias 4 e 8 de julho de 2018 a etapa do FIVB
Beach Volleyball World Tour 2018 Two Stars Event,
na Praia da Baía em Espinho.
O Município de Espinho reconhece que a realização
destas etapas do FIVB Beach Volleybal World

Tour 2018 em Espinho não só contribui para a
promoção da prática de desporto e de hábitos de
vida saudáveis, mas é especialmente um fator de
desenvolvimento local (nomeadamente turístico e
económico), como motor de captação de pessoas e
valor acrescentado e divulgação do nome da cidade
de Espinho e do concelho.
Por outro lado, o voleibol de praia português tem
como seu expoente máximo a dupla Miguel Maia
e João Brenha, atletas naturais de Espinho e que
aqui fizeram a sua formação e se destacaram
profissionalmente. Sendo a cidade e os nomes
de Maia e Brenha símbolos do voleibol de praia
reconhecidos nacional e internacionalmente.
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Ao setor social foram destinados €257.018,00.
A instituições desportivas foram atribuídos
€144.750,00 e às coletividades de natureza cultural
€70.750,00.
As coletividades, instituições ou associações que
se candidatam aos subsídios do jogo só podem
ser contempladas com essa atribuição se tiverem
cumprido pelo menos 3 anos de atividade no
desempenho de trabalho relevante no seu objeto ou
fim social que desenvolve no Município de Espinho.
De referir que a atribuição dos subsídios propostos
pela Câmara Municipal às diversas coletividades
são superiormente conferidos e validados por
inspetores do Turismo de Portugal.
Neste enquadramento a Câmara Municipal de
Espinho atribuiu à CerciEspinho €21.530,00 para
apoio a novas dinâmicas e projetos de cariz social
que a instituição se propõe realizar, duplicando
assim a verba do ano passado.
A Cruz Vermelha Portuguesa recebeu o ano passado
3 mil euros e em 2018 recebe mais do dobro: 7 mil
euros para obras de requalificação de instalações
e equipamentos com vista a melhorar a qualidade
dos serviços que presta às populações.

A Associação dos Diabéticos de Espinho que em
2017 foi contemplada com 1000 euros recebe
este ano 4 mil euros para requalificação das suas
instalações.
A Santa Casa da Misericórdia de Espinho, a
Associação Desenvolvimento do Concelho de
Espinho-ADCE e os Bombeiros Voluntários do
Concelho de Espinho recebem exatamente os
mesmos montantes de Subsídio de Jogo atribuídos
no ano de 2017.
No âmbito da cultura, destaque para o aumento dos
subsídios atribuídos às Bandas de Música de S.Tiago
de Silvalde e de Paramos. A coletividade silvaldense
vai beneficiar de um aumento. Recebeu 1500 euros
o ano passado e vai receber este ano 5 mil euros
destinados à criação da sala de ensaios a funcionar
nas instalações da antiga Escola do Calvário.
A Banda de Música de Paramos recebeu o ano
transato 1500 euros e vai este ano ser contemplada
com uma verba de 4.700 euros para aquisição de
uma carrinha de apoio ao transporte dos músicos
nas deslocações da coletividade.
De referir ainda apoios significativos a associações
de proteção dos animais de rua.
No desporto, os subsídios atribuídos ao Sporting
Clube de Espinho, à Associação Académica de
Espinho e à Novasemente Grupo Desportivo foram
exatamente os mesmos do ano passado.
A Academia de Futebol de Silvalde Marfoot
apresentou após os três anos de atividade exigidos
a sua primeira candidatura e vai receber 1000
euros.
Também pela primeira vez, a Escola de Formação
"Os Tigres” que fomenta com caráter sazonal o
Andebol de Praia será contemplada com a verba de
1000 euros.
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Concluída a 1ª Fase de Recuperação do Património
do Castro de Ovil em Paramos-Espinho.
Alunos das escolas de Espinho visitaram o Núcleo
Museológico de Castro de Ovil em Paramos cuja
primeira fase de recuperação foi agora concluída
com abertura de acessos, sinalética identificativa e
vedação do sítio.
Trata-se de Património Arqueológico classificado,
situado no Lugar do Monte em Paramos.
É composto de 14 estruturas habitacionais
descobertas, estando os utensílios encontrados
à guarda do Museu Municipal de Espinho e foi
habitado até ao século III depois de Cristo.

Com este protocolo que se aplica já à próxima
época desportiva, os campeonatos e taças de
futebol popular organizados pela AFPCE passam
a ficar integrados e regulamentados pelas
competições da FPF e da AFA.
A Cerimónia Protocolar contou com a presença do
Presidente da FPF, Fernando Gomes, do Presidente
da Câmara Municipal, Pinto Moreira, do líder da
AFA, Arménio Pinho e do Presidente da AFPCE,
Tiago Paiva. O Presidente da Câmara de Espinho
agradeceu a presença do Presidente da FPF nesta
cerimónia protocolar que constitui um marco e um
desafio para o futebol popular no concelho.
Pinto Moreira agradeceu a Fernando Gomes e à
Associação de Futebol de Aveiro o trabalho longo
e persistente que envolveu a AFA, Associação de
Futebol Popular e a autarquia para homologar as
provas do calendário de futebol popular.
São 25 clubes que movimentam cerca de 700
atletas em todo o concelho.

O Presidente da Câmara de Espinho destacou
a importância deste protocolo que valoriza o
futebol popular e responsabiliza todos os agentes
desportivos envolvidos no "fair play" e numa
correta e exemplar conduta desportiva.
Pinto Moreira agradeceu a presença do Presidente
da FPF, Fernando Gomes que considera um amigo
de Espinho.
O Presidente da Câmara Municipal não esqueceu de
referir o impacto turístico, mediático e desportivo
que o Mundial de Futebol de Praia, realizado na Praia
da Baía, deixou como legado à cidade de Espinho.

PROTOCOLO COM
ASSOC. FUTEBOL
POPULAR
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PATRIMÓNIO DO CASTRO
DE OVIL EM RECUPERAÇÃO

A Associação de Futebol Popular do Concelho de
Espinho-AFPCE, a Associação de Futebol de AveiroAFA, A Federação Portuguesa Futebol e a Câmara
Municipal de Espinho, celebraram um protocolo
para homologação das provas de futebol popular.

A Câmara Municipal de Espinho procedeu a um
conjunto de obras de limpeza e de plantação de
1500 espécies arbóreas adequadas ao local numa
área de cerca de 22 mil metros quadrados.
Neste Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o
Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto
Moreira promoveu uma visita guiada ao Castro de
Ovil acompanhado de alunos e professores dos
Agrupamentos Escolares.
Pinto Moreira anunciou o investimento de 150
mil euros para concluir a 2ª fase de valorização
deste importante património arqueológico do
concelho de Espinho. Ainda durante este ano serão
construídos percursos interiores, passadiços e
painéis informativos e painéis interpretativos para
além de outros arranjos considerados necessários
pelos técnicos da Divisão de Cultura e Museologia
do Município de Espinho.
O Castro de Ovil faz parte do Roteiro de
Monumentos e Sítios a visitar em Portugal.
O Presidente da Câmara de Espinho considera este
investimento útil e necessário para valorizar o
Património Arqueológico e Imaterial existente no
concelho.
Pinto Moreira apelou aos alunos, professores,
autarcas do concelho e outros agentes da cultura
e do ensino para visitarem e divulgarem o Castro
de Ovil situado no Lugar do Monte em Paramos,
Espinho.
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Prazo médio de 6 dias nos pagamentos coloca a
autarquia espinhense na lista das autarquias da
Área Metropolitana do Porto e do Distrito de Aveiro
que acertam contas com os seus fornecedores
num curto período de tempo.

O estudo oficial é divulgado pela DGALDireção Geral das Autarquias Locais.
O Município de Espinho passou de 397 dias
de prazo de pagamentos que se verificava
em 2012 para no espaço de cinco anos
reduzir esse tempo para 6 dias. O VicePresidente da Câmara de Espinho, Vicente
Pinto, com o pelouro da área financeira
afirma que a ”consolidação financeira da
autarquia está concluída e que a hora é de
investir usando as condições favoráveis.”
"O município virou a página e tem
grandes investimentos em curso e outros
previstos para realizar projetos e obras
estruturantes."

AGENDA
CULTURAL

ESPINHO É DOS
MUNICÍPIOS MAIS
RÁPIDOS A PAGAR
A FORNECEDORES

O Vice-presidente da Câmara de Espinho considera
fundamental que todos os agentes políticos locais
percebam a importância de não obstaculizar os
financiamentos de que o município necessita para
o seu desenvolvimento.
Para o responsável da área financeira da
Câmara Municipal Espinho, Vicente Pinto "não
se compreende que, apesar destes resultados
económico-financeiros em 2017, os partidos da
oposição não tenham votado favoravelmente a
prestação de contas do ano transato.”
ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO OU LOCAL
DAS INICIATIVAS PUBLICADAS NESTA
REVISTA SÃO DA RESPONSABILIDADE DOS
PROMOTORES.
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FIME - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ESPINHO

1 JUL DOM
11H30
MÚSICA

Concerto para Famílias – Festival Júnior
Orquestra Clássica de Espinho
Pedro Neves (direcção musical)
Mário Alves (narração)
Pedro, o Lobo e o compositor mistério!
Neste concerto são apresentadas duas das mais
famosas obras musicais escritas a pensar nos
mais novos... mas não só! Prokofiev escreveu um
“conto de fadas sinfónico para orquestra” para
uma companhia de teatro infantil. Pedro e o Lobo
conta as peripécias de Pedro, um rapaz travesso e
as suas aventuras na floresta, cheia de animais e
de perigos, nas quais alguns instrumentos têm um
papel muito especial. A Sinfonia dos brinquedos
é geralmente atribuída a Leopold Mozart, pai de
Wolfgang Amadeus Mozart, embora também há
quem defenda que é da autoria de Joseph Haydn
ou ainda de Edmund Engerer. De todo o modo, seja
de quem for, a sinfonia é bem divertida, porque
usa instrumentos- brinquedos que têm na peça
um papel de grande destaque. Assim, a brincadeira
passa a fazer parte da própria música.
Auditório/Academia de Espinho
Bilhete €4 Destinatários m/3 anos
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6 JUL SEX
22H00

Il Pomo d’Oro
Edgar Moreau (violoncelo)

MÚSICA

Violoncelo Virtuoso. O centro deste programa é a música para violoncelo e
cordas do século XVIII. Edgar Moreau, uma jovem promessa da música erudita,
gravou parte do repertório deste concerto no álbum Giovincello, editado pela
Erato em 2015. Esse registo inclui um conjunto de obras solísticas que não
são frequentemente apresentadas, gravadas com o agrupamento Il Pomo
d’Oro. Formado em 2012, Il Pomo d’Oro tem-se destacado pelas interpretações
rigorosas de música do Barroco e do Classicismo. Neste concerto reúne- se,
assim, a juventude e irreverência do jovem Moreau à disciplina e rigor do
agrupamento, nas interpretações de música que compreende o final do Barroco
e o início do Classicismo, um período de viragem nas formas, nos estilos e nos
instrumentos europeus.

FIME - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ESPINHO

Auditório/Academia de
Espinho

Normal €8 . >65 Anos e <25
Anos €6 . C/ Cartão Amigo
ADE €6 C/ Cartão Amigo
ADE+ €4
Destinatários m/6 anos
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FIME - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ESPINHO

6 JUL SEX
21H30

7 JUL SÁB
22H00

2 - 18 JUL
09H30 - 12H00

MÚSICA

MÚSICA

OFICINA/WORKSHOP

Iº Ciclo Cultural da Banda de Música
S. Tiago de Silvalde
A Música em Espírito

Real Filharmonía de Galicia
Lars Vogt (piano e direcção musical)

Oficinas Verão com Arte

Quem o conhece sabe que será um concerto com
a habitual energia contagiante. Henk van Twillert,
reconhecido saxofonista e pedagogo apresentase com o ensemble ventos do Norte e orquestra
portuguesa de Saxofones. Será um concerto cheio
de surpresas, com um repertório que promete ser
esteticamente aliciante.
Igreja Paroquial de S. Tiago de Silvalde
Entrada Livre

Pianíssimo Beethoven
Durante muito tempo, a figura do maestro não
existiu tal como a conhecemos hoje. Regra geral,
as orquestras eram dirigidas pelo concertino, o
primeiro dos violinos, ou pelo cravista.
Nesta edição do Festival Internacional de Música
de Espinho a programação aposta em diversos
concertos que retomam essa tradição, cabendo,
neste caso, ao conhecido pianista e maestro
Lars Vogt, tocar e dirigir Beethoven e Prokofiev,
com a orquestra Real Filharmonía de Galicia, num
programa absolutamente entusiasmante.
O jovem Beethoven afirmou-se em Viena como
pianista virtuoso, apresentando-se em salões e
palácios aristocráticos. Nessa altura, o concerto
para piano e orquestra era um importante veículo
para exibir as suas capacidades. Neste concerto
serão tocadas duas dessas obras, de quando o
jovem compositor se encontrava a acumular
prestígio. O espectro do Classicismo no século
XX encontra-se patente na primeira sinfonia de
Prokofiev. A escrita orquestral clássica é assim
misturada com os sons da modernidade, prestando
homenagem a um dos períodos mais interessantes
da História da Música.

02 JULHO - Pinta uma Mochila
03 JULHO - Constrói um Papagaio de Papel
04 JULHO - Vamos à praia pintar o Mar
05 JULHO - Retrato Pop Art "Lichtenstein"
06 JULHO - Vitral de Verão
09 JULHO - Oficina Mini Artes
10 JULHO - Caderno de Lava
18 JULHO - Descobre e Pinta no Parque
Informaços/inscrições
Laura Bártolo

968829273
geral@sitiodaoficina.com
www.sitiodaoficina.com
fb/oficinaatelier

Auditório/Academia de Espinho

Normal €8 . >65 Anos e <25 Anos €6 . C/ Cartão Amigo ADE €6
C/ Cartão Amigo ADE+ €4 Destinatários m/6 anos
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4 - 8 JUL
QUA - DOM

6 E 7 JUL SEX | SÁB
20H00

DESPORTO

MÚSICA/DANÇA

Etapa do Circuito Mundial de Voleibol de Praia
– FIVB

Puro Latino

Espinho, capital do voleibol em Portugal, volta a
receber na praia da Baía uma etapa do campeonato
mundial do voleibol de praia masculina e feminina.
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.

3 - 8 JUL
TER - DOM

geral@cm-espinho.pt
www.espinho.pt / http://www.fpvoleibol.pt

DESPORTO

Os ritmos quentes regressam ao Casino Espinho
com o espectáculo “Puro Latino”. Inspirado no
movimento de um “Puro Latino”, as emoções
nascem a cada movimento e os corpos aquecidos
pelo bater dos tambores libertam-se com a
dança, fundindo-se numa simbiose de ritmos que
transporta o público para uma nova inspiração, uma
nova cor, uma nova alma, em fusão com um aroma
“Latino-Cubano”.
Casino Espinho

Sexta (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
Sábado: € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espetáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

Praia da Baía

VII AMB Volleybal Cup 2018
Torneio Internacional de Voleibol "Indoor" para
escalões de formação dos 6 aos 23 anos, para
feminimo e masculino.
Considerado já um dos maiores torneios europeus
para escalões de formação em Voleibol.
Já na sua 7ª Edição, o número de participantes
previsto é de cerca de 4.000, entre Atletas,
dirigentes, treinadores, voluntários, Staff, árbitros.
Mais de 30 campos de Jogo, com jogos em
simultâneo. Clubes participantes oriundos
de Portugal, Espanha, Brasil, França, Bélgica,
Alemanha. São esperados mais de 50.000
visitantes durante o Torneio.
geral@ambvolleyball.com
www.ambvolleyball.com
Nave Polivalente de Espinho/ Pavilhão da Associação
Académica de Espinho/ Pavilhão Municipal Napoleão
(Cassufas)
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5, 6, 10 e 11 JUL
16H30 - 21H30

1, 8, 15, 22 e 29 JUL 16H30
5, 12, 15, 19, 26 AGO 16H30

VÁRIAS DATAS
14H30 OU 15H30

CINEMA

PLANETÁRIO

PLANETÁRIO

A Extraordinária Viagem do Faquir

Seleção Natural

A Vida das Árvores

Aja (Dhanush) um faquir das ruas de Rajasthan,
Índia, resolve viajar até França após a morte da mãe,
para tentar descobrir o pai que nunca conheceu.
No entanto, desde a chegada a Paris, nada corre
como planeado. Um acidente com um taxista
excêntrico deixa-o retido fora de Paris numa loja
IKEA, onde se apaixona por Marie, uma encantadora
franco-americana. Mas as suas expectativas
amorosas sofrem um revês quando fica preso
num guarda-roupa e é enviado pela Europa fora!
Enquanto foge da polícia fronteiriça e de bandidos,
Aja acaba por conhecer um elenco colorido de
personagens. Poderá a sua rica imaginação e uma
mala de truques de magia levá-lo de volta
a Paris para junto de Marie e ainda descobrir a
identidade do pai?

Junte-se ao jovem Charles Darwin numa viagem
de aventura e de exploração, circum-navegando
o mundo a bordo do H.M.S. Beagle. Venha ouvir o
próprio Darwin revelar como encontrou e como
funciona o mecanismo simples e elegante que
explica a evolução de toda a vida na Terra: Seleção
Natural. Para além do seu conteúdo científico
e educativo, Seleção Natural, é uma sessão
com imagens e animações fantásticas e uma
banda sonora excecional. Esta sessão foi criada
e produzida por um dos maiores produtores de
conteúdos imersivos, a Mirage 3D com sede na
Holanda. Esta foi meticulosamente produzida e
conjuga na perfeição animação foto realista e
filmagens reais para mergulhar o espectador no
maravilhoso mundo de Darwin.

A Vida das Árvores é uma divertida e educativa
sessão de planetário que nos fala do fascinante
mundo das árvores.
Mostra como elas conseguem vencer a gravidade
para transportar água até ao topo das suas copas,
como funciona a fotossíntese e de que forma é que
as árvores contribuem para a diversidade da vida na
Terra através da produção de oxigénio.
A história é apresentada por duas personagens
muito peculiares: uma joaninha de nome Dolores e
o seu melhor amigo, um pirilampo chamado Miguel.
A Vida das Árvores é uma sessão de planetário
perfeita para toda a família, que promove a
consciencialização para a proteção da natureza em
que vivemos.

The Extraordinary Journey of the Fakir, de Ken Scott
Com: Dhanush, Bérénice Bejo, Barkhad Abdi
França. 2018. Comédia. M/12

Multimeios de Espinho
Destinatários m/8 anos

5, 10, 12, 17, 19, 26 E 31 JUL / 14H30
7, 14, 21 E 28 JUL (SÁB) / 15H30
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 AGO / 15h30
Multimeios de Espinho
Destinatários m/4 anos

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto), 5€
(estudante e sénior)
Destinatários m/12 anos

7, 14, 21 E 28 JUL
16H30
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Multimeios de Espinho
Destinatários m/8 anos

VÁRIAS DATAS
14H30 OU 15H30

Multimeios de Espinho
Destinatários m/4 anos

PLANETÁRIO

PLANETÁRIO

Nós somos Aliens (3D)

Lendas do Céu Noturno: Perseu e Andrómeda

“Terra. Agora é um mundo pequeno. A raça humana
está ligada melhor e mais rápido do que nunca,
mas e sobre outro qualquer lugar? Poderíamos
um dia ser parte de uma comunidade galáctica,
compartilhar o nosso conhecimento e ideias? Ou
é a Terra o único planeta com vida? Nós somos
Aliens! leva-nos numa viagem épica, na procura de
evidências sobre vida extraterrestre.”

Perseu e Andrómeda é uma divertida versão da
história da princesa Andrómeda, que, por castigo
divino pela vaidade de sua mãe, é sacrificada a um
monstro marinho – e salva pelo herói Perseu.
4, 6, 11, 13, 18, 25, 27 JUL / 14h30
1, 8, 15, 22 e 29 JUL / 15h30
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 31 AGO / 15h30
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FIME - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ESPINHO

9 JUL - 29 AGO
09H00 - 16H00

13 JUL SEX
22H00

SERVIÇO EDUCATIVO

MÚSICA

Atividades de Educação Ambiental Bandeira Azul
Atividades de Educação Ambiental
desenvolvidas de acordo com o tema deste
ano: ”O Mar que Respiramos”. O Oceano cada
vez mais está a transformar-se num mar de
plástico e é urgente agirmos!

Portal Parisien

Entre as diversas atividades a desenvolver,
destaca-se o “ Vaivém Oceanário”, o projeto mais
ambicioso de literacia dos Oceanos do Oceanário
de Lisboa, a parceria com Ana Milhazes do Movimento Zero Waste Portugal- Lixo
Zero que reeduca e orienta para soluções muito práticas de como devemos,
cada vez mais, introduzir nas nossas atitudes do dia-a-dia o: Recusar e o
Reduzir e a parceria nas ações de limpeza de praia com o grupo Desplastic que
é um grupo local consciente de que algo tem de ser feito ao nível da mudança
dos nossos comportamentos, nomeadamente no que toca ao uso abusivo dos
plásticos no nosso dia-a-dia, principalmente os descartáveis! Teremos ainda
atividades em parceria com a Lipor, a Suma e alguns convidados especiais da
área. Ações mais conscientes em Terra para um Oceano mais limpo e respirável!

Auditório/Academia de Espinho

Normal €8 . >65 Anos e <25 Anos €6 . C/ Cartão
Amigo ADE €6 C/ Cartão Amigo ADE+ €4
Destinatários m/6 anos

O saxofonista francês Émile Parisien é um dos
mais interessantes músicos do jazz francês
actual. A sua plasticidade estilística impele-o
a desenvolver projectos muito heterogéneos
com formações variadas. O presente concerto
apresenta o seu inventivo quinteto com um
convidado muito especial: Michel Portal. Portal é
um decano da música improvisada francesa, tendo
cruzado diversos estilos. Colaborou com Karlheinz
Stockhausen e co-fundou o colectivo New Phonic
Art, uma referência do cruzamento entre o jazz e a
música erudita contemporânea, fez bandas sonoras
para filmes e mantém uma intensa carreira como
clarinetista e saxofonista. Um concerto que se
espera histórico.

Mile Parisien Quinteto & Michel Portal
Emile Parisien (saxofone soprano)
Manu Codjia (guitarra)
Roberto Negro (piano)
Simon Tailleu (contrabaixo)
Mário Costa (bateria)
Michel Portal (clarinete e saxofone soprano)

Praias do Concelho
Gratuito

10 JUL TER
18H30
DIA COMEMORATIVO

Salão Nobre da Piscina
Solário Atlântico

Sessão Oficial das Comemorações dos 75 anos
da Piscina Solário Atlântico
Em 10 de Julho de 1943 foi inaugurada a Piscina Solário Atlântico, um equipamento, à época,
inovador em Portugal, quer pela sua arquitetura, como também pela sua dimensão olímpica para
a prática da natação e cuja marca distintiva esta bem patente nas três pranchas de saltos para
a água. A sessão evocativa dos 75 anos da Piscina pretende dar destaque a este importante
espaço social e de lazer da cidade e homenagear um conjunto de personalidades, que durante as
sete décadas e meia da sua existência foram importantes para o desenvolvimento e afirmação
deste equipamento municipal, que foi sempre visto como um elemento afetivo e identitário da
comunidade espinhense.
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13 JUL SEX
20H00

14 E 15 JUL SÁB | DOM
21H30 E 14H00

MÚSICA

VIR A BANHOS

Aloe Bela

Vir a Banhos – Recriação de uma Praia do
início do Séc. XX em Espinho

No dia 13 de Julho, sobe ao palco do Casino Espinho,
Aloe Bela. A artista canta o povo abraçado pela água
do Mar, a beleza da cultura musical que nos foi
deixada pelas gentes do litoral.
Deste modo, pretende recuperar as suas raízes,
redescobrindo histórias de vida, contadas e
cantadas com um espírito latino: passional e
fervoroso! Um espectáculo digno representante da
música mundial contemporânea.
Casino Espinho

Jantar Espectáculo: (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

“Vir a Banhos” recorda a época áurea de Espinho,
quando “vilões e fidalgos” faziam praia, mediante
prescrição médica. Reviver o passado do “Vir a
Banhos”, é viajar no tempo, regressar ao passado,
evocando o quotidiano das gentes que anualmente
procuravam as nossas águas terapêuticas.
Para quem nos visita, será uma viagem no tempo,
onde poderá conhecer e desfrutar dos costumes
das gentes que desfrutavam dos banhos da praia
de Espinho e de uma estância turística cheia de
“Glamour” para a época.
Momentos únicos de muita alegria e grande
diversão!

14 de Julho | Sáb 21h30
Esplanada Praia da Baía
Recriação de um passeio da burguesia que vinha a
banhos para Espinho, pela esplanada junto ao mar,
entre a Praia da Baía e a Piscina Solário Atlântico,
seguido de um baile à época com a participação do
SAXECoolectivo e do Grupo de Exibição de Danças
de Salão da Escola de Bailado Adriana Domingues.

14 JUL SÁB
20H30
MÚSICA

Aurea
Considerada uma das maiores vozes nacionais,
a portuguesa Aurea pisa o palco dos Casinos
Solverde. O regresso da cantora assinala o
lançamento do seu mais recente projecto “Restart”.
Nas 12 grandes canções que compõem “Restart”
há muito Soul, assim como Jazz e uma apurada
sensibilidade Pop. A intemporalidade, exigência,
cuidado com o pormenor e perfeccionismo
também não são esquecidos.
Resumindo, há Aurea. A cantora decidiu assumir o
risco, reinventar-se e vincar a sua personalidade.
Começar de novo faz parte do caminho a que
apenas estão destinados os eleitos. Esta será sem
dúvida uma noite memorável que promete marcar
o público pela singularidade da voz e o talento
desmedido desta talentosa cantora.
Casino Espinho

Jantar Concerto: € 50 / pessoa

15 de Julho | Dom 14h00
Praia da Baía
Recriação de uma praia do início do séc. XX que
contará com a participação de uma centena
de figurantes onde são retratadas algumas das
principais personagens: banhistas vestidos a
preceito, vilões, fidalgos, teatro de robertos,
fotógrafo “à la minuta” e vendedores ambulantes,
marcam presença nesta recriação.

P. 34 AGENDA
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Entrada: Aveludado de legumes
Jantar: Mil folhas de frutos do mar /
Mimo de peru enamorado em figo
Sobremesa: Bavaroise em duo de chocolate
Bebidas: Vinhos da nossa selecção, Refrigerantes,
Cerveja, Água, Café
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FIME - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ESPINHO

15 JUL DOM
17H00

14 JUN - 29 JUL

MÚSICA

DESPORTO

FanZone Campeonato do Mundo de Futebol
- Russia 2018

Hermeto Pascoal
Orquestra de Jazz de Espinho
Daniel Dias e Paulo Perfeito (direcção musical)

FIME - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ESPINHO

MÚSICA

Concerto associado ao 75º aniversário da Piscina
Solário Atlântico.

Hermeto Pascoal 6et

Praça Exterior da Piscina Solário Atlântico

Hermeto!
A carreira do multi-instrumentista e compositor
Hermeto Pascoal dificilmente pode ser resumida.
Fundador de alguns dos mais inovadores grupos
musicais brasileiros, o Quarteto Novo, destacouse por uma abordagem pouco ortodoxa aos
modelos jazzísticos e pela expansão das formas
de improvisação, muitas vezes relacionadas com
a música tradicional do Nordeste brasileiro. Neste
concerto irá apresentar o seu álbum mais recente,
No mundo dos sons, uma viagem experimentalista
pela música americana que transcende fronteiras,
bem como sucessos que já fazem parte da playlist
obrigatória para todos os apreciadores de jazz.

Entrada Livre
Destinatários m/6 anos

Auditório/Academia de Espinho

Normal €8 . >65 Anos e <25 Anos €6 . C/ Cartão Amigo ADE €6
C/ Cartão Amigo ADE+ €4 Destinatários m/6 anos
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Escadas da Baía

FIME - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ESPINHO

14 JUL SÁB
22H00

Som do Sol
O Festival Internacional de Música de Espinho
celebra com imenso privilégio a colaboração
do grande improvisador Hermeto Pascoal com
a jovem Orquestra de Jazz de Espinho, num
contexto menos usual em que as composições
deste músico com uma notável carreira de várias
décadas de inventividade se farão ouvir num
pôr do sol em frente a este Atlântico que vive
em Espinho, esperando-se um concerto em que
a imprevisibilidade e a partilha darão as várias
tónicas.

A esplanada junto à praia da Baía será
transformada, durante o Campeonato do
Mundial de Futebol 2018, numa "Fan Zone",
onde será possível assistir à transmissão
de jogos através de um ecrã gigante e
participar em atividades lúdicas e culturais.

20 JUL SEX
22H00
MÚSICA

Capela de Nossa
Senhora da Ajuda
Entrada livre sujeita a
levantamento de convite
(disponíveis cinco dias antes
do concerto)
Destinatários m/6 anos

Edin Karamazov alaúde
Alaúde Bach
Edin Karamazov é um dos mais destacados
alaudistas da actualidade, tendo-se apresentado
com músicos como Renée Fleming, Andreas Scholl
e Sting, com quem gravou o álbum Songs from
the Labyrinth em 2006. Num ambiente intimista,
Karamazov tocará transcrições de obras de Johann
Sebastian Bach para violoncelo e violino solo,
num recital pleno de dramatismo. As 6 Suites
para violoncelo são das obras mais conhecidas do
compositor e marcos incontornáveis da literatura
para Violoncelo, duas das quais serão interpretadas
em Alaúde neste concerto. Karamazov temse dedicado à adaptação de obras de outros
instrumentos para alaúde, um pouco como os
compositores barrocos o faziam. Assim, não se
tratam de simples transcrições realizadas por
Karamazov, mas de “obras baseadas nas versões
para violino ou violoncelo” das peças de Bach,
apresentadas num concerto que será seguramente
marcante.
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14 JUN - 29 JUL
MÚSICA/COMÉDIA

6 JULHO
22H30 - STAND UP COMEDY com Hugo Sousa,
Paulo Baldaia e Joel Ricardo Santos
00H30 - DJ Dupplo
7 JULHO
22H00 - Desfile de Moda by Espinho Evida
13 JULHO
22H30 - Benjamim
00H30 - DJ José Luis Branco
27 JULHO
22H00 - Zumba Neon Party
00H30 - DJ Pé de Samba
28 JULHO
22H30 - X-Wife (Apresentação do novo Albúm)
00H30 - DJ Kitten
29 JULHO
17H00 - TAF -THE ACOUSTIC FOUNDATION
Escadas da Baía

21 JUL SÁB
22H00

FESTIVAL

Praça Dr. José Salvador
(Câmara Municipal)
Entrada Livre

MÚSICA

Pistons & Fins – The Engines and Boards
Festival
Espinho recebe pelo segundo ano consecutivo o
Pistons & Fins – The Engines and Boards Festival.
Dedicado à cultura dos motores e do surf, ao
longo dos três dias, irão decorrer várias iniciativas,
incluindo concertos, exposições e competições
de surf. Organizado e dinamizado pelo Backdoor
Club, a segunda edição deste festival promete
contagiar a cidade com boa música e boa
disposição.
www.pistonsandfins.com
Escadas da Baía

20 Julho
22H30 - Nikkilouders
21 Julho
23H00 - Dixie Boys
22 Julho
11H00 - Bubble
Football
17H00 - Ricardo
Cavalera ... one man
show!

Entrada Livre
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Orquestra Clássica de Espinho Mário Laginha piano
Jan Wierzba direcção musical
Orchestra in Blue
O concerto de encerramento do Festival Internacional de Música de
Espinho afirmou-se já como um momento imprescindível e imperdível na
programação do Festival. Neste concerto, dominado pela ligação entre o jazz
e o repertório sinfónico, será apresentado o Concerto para piano e orquestra
de Mário Laginha, que é, como se sabe, um dos mais proeminentes músicos e
compositores portugueses de jazz, e a Rhapsody in Blue de George Gershwin.
Escrita nos “loucos anos 20” para a orquestra de dança de Paul Whiteman,
a rapsódia mistura os timbres e os ritmos da música popular da época com
uma abordagem sinfónica. O concerto de Laginha foi escrito em 2009 e é um
resumo dos vários universos pelos quais o pianista e compositor passou ao
longo do seu percurso. Um piano, uma orquestra e uma noite de Verão para
encerrar o festival.
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FIME - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ESPINHO

20 - 23 JUL

24 JUL - 1 AGO
14H30

28 JUL SÁB
15H30 ÀS 17H00

27 JUL SEX
20H00

27 JUL SEX
21H30

28 JUL SÁB
11H00

CINEMA INFANTIL

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

INFANTO JUVENIL

Princípe Bué
Encantado

Workshop Desenho
Urbano

Fado Violado

“Malas e Fraldas”

O Príncipe Filipe foi
amaldiçoado com um
charme irresistível que
conquista o coração
de todas as donzelas.
Para salvar o reino,
inicia uma viagem com
o objetivo de quebrar o
feitiço na companhia
de um desconhecido
desonesto chamado
Lenny. Acontece que
Lenny é, na verdade,
Leonor, uma forada-lei aventureira e a
única mulher imune à
maldição.

Laura Bártolo
968829273
geral@sitiodaoficina.
com
www.sitiodaoficina.
com
fb/oficinaatelier

Iº Ciclo Cultural da Banda de Música
S. Tiago de Silvalde
Orquestra Jazz BST Silvalde
convida, Hristo Goleminov e José Soares

Junta Freguesia de
Espinho

Fado Violado é um projecto musical português
que cruza o Fado com o Flamenco. Nasce em
Sevilha no ano de 2008 pelas mãos de Ana Pinhal e
Francisco Almeida. Ambos portuenses, desde cedo
partilharam o gosto pelas artes, particularmente
pela música. Ana Pinhal começou por se dedicar à
canção Pop e à Bossa Nova e o seu companheiro de
palco, Francisco Almeida, começou a sua aventura
musical ainda adolescente, integrando várias
bandas de garagem.
Depois de uma passagem por palcos internacionais
e de um ano de afirmação, o grupo chega ao Casino
Espinho para partilhar um bom momento de Fado.
Casino Espinho

Jantar Espectáculo Sexta (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
Sábado: € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

Por Catrapum Catrapeia

Na perspetiva de um desenvolvimento pedagógico
e da performance a um nível de excelência, a
Orquestra Jazz BST Silvalde anuncia o seu primeiro
concerto convidando os talentosos saxofonistas
Hristo Goleminov e José Soares. Os anos 30 e 40
serão o foco para um repertório cheio de energia
com temas de Glenn Miller, Duke Ellington, Count
Basie, entre outros. A orquestra jazz BST Silvalde é
um novo projeto musical com coordenação musical
de Hugo Marinheiro, que visa o desenvolvimento
musical do colectivo de músicos que integram a
Banda Musical S. Tiago de Silvalde.

Malas, muitas malas e dentro delas muitas músicas.
Músicas de colo, músicas de embalar…! Malas,
muitas malas e dentro delas muita magia: carinhos,
sorrisos, abraços entre música, ritmos entre pai,
mãe e filho, palavras e gestos que se confundem,
estrelas a dançar com a música… Vem também
viajar connosco, mas não tragas a mala.
Traz só a tua fralda.
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Bilhete 8€ por bebé + acompanhante
(máx. 30 pessoas); acompanhante extra 2€

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)
Entrada Livre

ATÉ 1 SET
10H00 ÀS 17H00

Charming, Ross
Venokur
EUA/Canadá. 2018. 90
min. Animação. M/6

EXPOSIÇÕES

Exposição de Pintura, Desenho e Escultura
“Ent’três”

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sextafeira – 4,5€ (preço
único) Sábado, Domingo
e Feriados – 5,5€
(adulto), 5€ (estudante
e sénior)

Ent’três” trata-se de um encontro entre três
artistas, que expressam três pensamentos
diferentes com três propósitos distintos. As
diferentes temáticas vêm a encontrar-se através
de linguagens semelhantes mas distinguem
se na sua identidade. Como indivíduos vimos
transmitir o nosso percurso artístico, reflectindo
as nossas realidades convergidas numa exposição
global. O museu municipal de Espinho vem a dar
oportunidade de expor as nossas obras, saindo do
contexto universitário para o mundo artístico.
Museu Municipal de Espinho (FACE)
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3 E 4 AGO SEX | SÁB
20H00

31 AGO E 1 SET SEX | SÁB
20H00

MÚSICA

TEATRO

Tributo Pink Floyd

5 Lésbicas e 1 Quiche

Casino Espinho

Estamos em 1956, em plena Guerra Fria, com o
perigo iminente de um ataque nuclear, vindo das
hostes soviéticas. Uma comunidade, no meio da
América, realiza o Encontro Anual de Quiches da
Susan B. Anthony Society, as Irmãs Gertrudes.
O seu lema principal é: “Sem carne, sem homens,
somos felizes!”. Apesar de serem todas, ou quase,
lésbicas, o assunto é tabu… Até ao momento em
que, isoladas no seu “bunker improvisado”, fruto
de um alerta de ataque nuclear, começam a
confessar-se, melhor dizendo, a "sair do armário”.
As revelações serão surpreendentes até ao fim!

Jantar Espectáculo Sexta (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
Sábado: € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

10 E 11 AGO SEX | SÁB
20H00
MÚSICA

Tributo Stevie Wonder
Cooletivo 68 nasce a partir da vontade de um grupo
de músicos em revisitar o repertório de vários
artistas consagrados ao nível do panorama musical
mundial. Vindos de percursos musicais variados,
estes músicos encontram-se com o objetivo
comum de partilhar entre si e com o público as suas
experiências musicais. O Cooletivo 68 apresentará
no Casino de Espinho um espetáculo de
homenagem a Stevie Wonder, que o levará a viajar
pelo som do Soul, R&B e Funk bem característico
da Motown Records, que sempre o acompanhou ao
longo de mais de 50 anos de carreira.

8 - 18 AGO
FESTIVAL

PROGRAMAÇÃO
10 AGO - THE LEGENDARY
TIGERMAN
10 AGO - XINOBI
11 AGO - AGIR
14 AGO - CARMINHO
15 AGO - LANÖRDIKA

Casino Espinho

Jantar Espectáculo Sexta (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
Sábado: € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

E MUITO MAIS!

O Festival OITO24 - um festival na rua- aposta num
cartaz de elevado valor artístico e abrange um
vasto conjunto de áreas de ação ( música, teatro
de rua, circo contemporâneo, cinema). Promove as
experiências e descoberta do território; privilegia
a proximidade e o relacionamento das estruturas
artísticas com o público, o espaço público e os
lugares inusitados.
A programação do festival cruza os maiores valores
da cena musical nacional com o dj sets e projetos
relevantes a internacional, dirigido a diferentes
públicos e visa reforçar a atratividade de Espinho.
O Festival assume-se como um dos momentos
mais marcantes na dinâmica cultural da cidade; um
grande momento de fruição cultural do território.
Na sua 6ª edição, continua a ter o selo de qualidade
do EFFE Label – Europe for Festivals Festivals for
Europe.
Passeio Maia Brenha / Esplanada Praia da Baía /
Parque João de Deus / Rua 19

Casino Espinho

Jantar Espectáculo Sexta (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
Sábado: € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

24 E 25 AGO SEX | SÁB
20H00
MÚSICA

Tributo AmyWineHouse
Casino Espinho

Jantar Espectáculo Sexta (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
Sábado: € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)
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Passeio Maia Brenha,
Esplanada Praia da Baía,
Rua 2

DE
VERÃO
31 AGO

BOLETIM
MUNICIPAL

RÉVEILLON

Espinho dá novamente
o mote a uma grande
festa de despedida do
verão – o Réveillon de
verão: a celebração do
“novo ano” que começa
depois das férias com
o regresso ao trabalho
e às aulas. Uma festa
disseminada pela
cidade, recheada de
cor e boa disposição,
com concertos, Dj
sets, animação de
rua, fogo de artifício
e muitas, muitas
outras surpresas!
Pelo segundo ano
consecutivo, a primeira
Passagem do Ano do
Mundo acontece em
Espinho!

ATA N.º 07/2018

NOVE DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 49/2018
Aprovação da ata n.º 6/2018
Deliberado por unanimidade a
aprovação da ata n.º 6/2018 da
reunião ordinária da Câmara
Municipal de 22 de março.
Deliberação Nº 50/2018
Documentos de Prestação de Contas
do Ano 2017
Deliberou, por maioria e votos
contra dos Vereadores do PS,
aprovar os Documentos de
Prestação de Contas relativos
ao ano financeiro de 2017, assim
como o Inventário de Bens, Direitos
e Obrigações Patrimoniais do
Município e respetiva avaliação,
nos termos da alínea i) do n.º 1 do
artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro.
Deliberação Nº 51/2018
Informação relativa às autorizações
prévias genéricas necessárias
à execução dos Documentos
Previsionais 2018
Deliberado, por unanimidade,
remeter para a Assembleia
Municipal de Espinho a informação
relativa às autorizações prévias
genéricas necessárias à execução
dos Documentos Previsionais 2018.
Deliberação Nº 52/2018
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 53/2018
Protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Espinho e a
Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários do Concelho de Espinho
para implementação do programa
“Alargamento da vigilância – Praia:

D’Espinho – 2018”
Deliberado, por unanimidade,
participar e aprovar o “Protocolo
de colaboração entre a Câmara
Municipal de Espinho e a
Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários do Concelho de Espinho
para implementação do programa
“Alargamento da vigilância – Praia
D’Espinho – 2018”.
Deliberação Nº 54/2018
Pedido de revisão de preço mensal
devida pela concessão da ocupação de
uma loja comercial como peixaria
Deliberado, por unanimidade,
reduzir o valor do preço mensal
em 100,00€ (cem euros), pelo
período de 12 meses, da loja
comercial propriedade do Município
de Espinho, sita no nº 1605, résdo-chão, da Avenida S. João de
Deus, na freguesia de Silvalde do
concelho de Espinho.
Deliberação Nº 55/2018
Procedimento de Hasta Pública
para atribuição a título precário da
exploração económica do espaço
municipal destinado a cafetaria sito
na Piscina Solário Atlântico - Época
balnear 2018
Deliberado, por unanimidade,
realizar um procedimento de hasta
pública para atribuição, a título
precário, da exploração do espaço
municipal destinado a cafetaria sito
na Piscina Solário Atlântico para a
época balnear 2018.
Deliberação Nº 56/2018
Decisão de contratar, aprovação das
peças para abertura do procedimento
por concurso público, para a execução
da empreitada de “Requalificação da
Escola Básica N.º 2 de Espinho”
Deliberado, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, determinar a
abertura de um procedimento précontratual com vista à execução da
empreitada de obras públicas de
“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA
BÁSICA N.º 2 DE ESPINHO”.
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ATA N.º 08/2018

VINTE E TRÊS DE ABRIL DE
DOIS MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 57/2018
Aprovação da ata n.º 7/2018
Deliberado por unanimidade a
aprovação da ata n.º 7/2018 da
reunião ordinária da Câmara
Municipal de 09 de abril.
Deliberação Nº 58/2018
1ª Revisão aos Documentos
Previsionais para o ano 2018
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 Presidente da
Câmara, submeter à aprovação da
Assembleia Municipal a 1ª Revisão
aos Documentos Previsionais para
o ano 2018 – Orçamento Municipal
e Grandes Opções do Plano.
Deliberação Nº 59/2018
Protocolo entre a Federação
Portuguesa de Voleibol e o Município
de Espinho para efeitos da realização
de etapas do FIVB Beach Volleybal
World Tour 2018 em Espinho
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o “Protocolo entre a
Federação Portuguesa de Voleibol e
o Município de Espinho para efeitos
da realização de etapas do FIVB
Beach Volleybal World Tour 2018
em Espinho”.
Deliberação Nº 60/2018
Protocolo de Colaboração com
a Universidade do Porto para
participação de jovens apoiados pelo
Município de Espinho no âmbito do
programa Universidade Júnior 2018 –
14.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 2018”.

Deliberação Nº 61/2018
Celebração de “Adenda ao Protocolo
de Cooperação entre o Município
de Espinho e o Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
referente ao ano letivo 2017/2018
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a presente minuta e
celebrar com o Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Gomes
de Almeida a referida “Adenda
ao Protocolo de Cooperação
entre o Município de Espinho
e o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida
referente ao ano letivo 2017/2018.
Deliberação Nº 62/2018
Celebração de “Adenda ao Protocolo
de Cooperação entre o Município de
Espinho e o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Laranjeira, referente ao ano
letivo 2017/2018”
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a presente minuta e
celebrar com o Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Laranjeira a
referida “Adenda ao Protocolo de
Cooperação entre o Município
de Espinho e o Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Laranjeira
referente ao ano letivo 2017/2018.
Deliberação Nº 63/2018
Programa de oferta de ChequeEducação aos Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico, residentes
no concelho de Espinho, no ano letivo
2017/2018 – 1.ª proposta de alteração
das condições de acesso
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a primeira alteração
às Condições de Acesso ao
Cheque-Educação do Município
de Espinho aos alunos residentes
no concelho de Espinho que, no
ano letivo 2017/2018, frequentem
os estabelecimentos de ensino dos
1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
do concelho de Espinho.
Deliberação Nº 64/2018
Aprovação da realização do Concurso
do XXII Encontro de Estátuas Vivas
de Espinho - 2018 e do Programa e
Regras de Participação
Deliberado, por unanimidade,

aprovar a realização do concurso
do “XXII Encontro de «Estátuas
Vivas» de Espinho”, em 10 de
junho de 2018, e para efeitos da
sua implementação aprovar o
respetivo “Programa e Regras de
Participação”, nos termos dos
quais funcionará e se organizará a
iniciativa.
Deliberação Nº 65/2018
Pedido de rescisão da concessão do
ossário n.º 442 do Cemitério Municipal
de Espinho
Deliberado, por unanimidade,
deferir a pretensão, sendo o valor
a pagar à requerente, pela rescisão
da concessão do Ossário n.º 442
do Cemitério Municipal de Espinho,
no valor de 174,39 euros.
Deliberação Nº 66/2018
Legalização de habitação existente
Deliberado, com 3 votos a favor
dos eleitos do PSD e 3 abstenções
dos Vereadores do PS, aprovar
o projeto de arquitetura LE-EDI
15/18, respeitante à legalização
da habitação unifamiliar,
condicionado à apresentação no
prazo de 6 meses dos elementos
indicados no ponto 3 do artigo
19.º do Regulamento Municipal
da Urbanização, Edificação e
Taxas por Operações Urbanísticas
(RMUETOU).
Deliberação Nº 67/2018
Aprovação do processo de
licenciamento LE-EDI 75/2008
Deliberado, com 3 votos a favor
dos eleitos do PSD e 3 abstenções
dos Vereadores do PS, aprovar o
pedido de licenciamento do apoio
de praia simples (BAR PASHA)
previsto no Plano de Praia 54 (PP
54), a que corresponde o processo
de licenciamento LE-EDI 75/2008.
Deliberação Nº 68/2018
Centro Social de Paramos - Pedido
de utilização de espaço público –
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido para ocupação
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do espaço público, situado nas
imediações da feira semanal
(mercado do peixe) para realização
de uma atividade relacionada com
o evento “Retrato Social”, no dia 11
de abril (quarta-feira).

ATA N.º 09/2018

SETE DE MAIO DE DOIS MIL
E DEZOITO.
Deliberação Nº 69/2018
Aprovação da ata n.º 8/2018
Deliberado por unanimidade a
aprovação da ata n.º 8/2018 da
reunião ordinária da Câmara
Municipal de 23 de abril.
Deliberação Nº 70/2018
Concurso Público para Empreitada de
Obras Públicas de “REQUALIFICAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 DE ESPINHO”
– Ratificação da decisão proferida
pelo Sr. Presidente da Câmara, em 30
de abril de 2018, referente à pronúncia
sobre Listas de Erros e Omissões,
suprimento e retificação do Caderno
de Encargos
Deliberado com 3 votos a favor dos
eleitos do PSD e 2 abstenções dos
Vereadores do PS, no âmbito do
procedimento para a execução da
empreitada de “REQUALIFICAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 DE
ESPINHO”, ratificar as decisões de
aprovar a Lista de Erros e Omissões
identificados pelos interessados e
aceites pelo Júri, aprovar os termos
do suprimento daqueles erros
e omissões que foram aceites e
aprovar a retificação do “Mapa de
Quantidades” e do Pormenor de
Execução do lambrim/espaldar.
Deliberação Nº 71/2018
Protocolo de colaboração entre
o Município de Espinho e a IFBB
Portugal – Federação Lusa de Cultura
Física
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o “Protocolo de
colaboração entre o Município
de Espinho e a IFBB Portugal
– Federação Lusa de Cultura
Física”.

Deliberação Nº 72/2018
Hasta pública para exploração de 3
quiosques para venda de gelados na
esplanada à beira mar – 2018
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a minuta do Programa e
Condições de hasta pública para
atribuição, a título precário, da
exploração económica de três
quiosques destinados à venda de
gelados a instalar na esplanada à
beira-mar.
Deliberação Nº 73/2018
Indemnização de danos da viatura
40-63-LA
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o pagamento referente aos
prejuízos decorrentes dos danos
causados na viatura Volkswagen
Passat de matrícula 40-63-LA,
quando circulava na Rua 2 em
Espinho.
Deliberação Nº 74/2018
Indemnização danos na viatura 1266-ZA
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o pagamento referente
aos prejuízos decorrentes dos
danos causados na viatura
Volkswagen Polo de matrícula 1266-ZA, quando circulava na Rua do
Calvário em Silvalde.
Deliberação Nº 75/2018
Pedido de indemnização - Acidente na
via pública
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o pagamento referente aos
prejuízos decorrentes dos danos
causados na viatura Honda Civic
de matrícula 56-48-AH, quando
circulava na Rua do Progresso em
frente ao n.º 81 em Anta.
Deliberação Nº 76/2018
Indemnização danos na viatura 46OU-81
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o pagamento referente aos
prejuízos decorrentes dos danos
causados na viatura BMW 116 D
de matrícula 46-OU-81, quando
circulava na Estrada Nacional 109,
em Silvalde.

ATA N. 10/2018

VINTE E UM DE MAIO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 77/2018
Aprovação da ata n.º 9/2018
Deliberado por unanimidade a
aprovação da ata n.º 09/2018 de
de 7 de maio.
Deliberação Nº 78/2018
Subsídio a atribuir a Entidades com
Relevância Social no Município de
Espinho relativo a 2018
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores do PS,
aprovar a atribuição dos subsídios
mencionados na informação acima
referida às entidades de relevância
social do Município.
Deliberação Nº 79/2018
Protocolo de Cooperação - Rede
Municipal de Distribuição de
Eletricidade de Baixa Tensão
Deliberado, por maioria e
abstenção dos Vereadores do PS,
ratificar a assinatura do Protocolo
de Cooperação entre a AMP e os
Municípios que a integram, com
vista à preparação do modelo
de exploração da rede municipal
de distribuição de eletricidade
em Baixa Tensão (BT) a adotar,
devidamente assinado por todos os
intervenientes.
Deliberação Nº 80/2018
Protocolo com a Federação
Portuguesa de Futebol
Deliberado, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, ratificar a
assinatura do Protocolo entre a
Federação Portuguesa de Futebol,
Associação de Futebol de Aveiro
e a Câmara Municipal de Espinho,
Associação de Futebol Popular de
Espinho.
Deliberação Nº 81/2018
Aprovação de todas as deliberações
contidas no relatório final do
procedimento por concurso público
para a execução da empreitada
de “Conclusão das Redes de
Abastecimento de Água, de Drenagem
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de Águas Residuais e Ramais
Domiciliários no concelho de Espinho”
Deliberado, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, 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 de “Conclusão da
Rede de Abastecimento de Águas
de Drenagem de Águas Residuais e
Ramais Domiciliários no Concelho
de Espinho”.
Deliberação Nº 82/2018
Processo Disciplinar n.º 2/2017
Relatório Final e Decisão de aplicação
sanção disciplinar
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores
do PS, aplicar ao arguido,
trabalhador em funções públicas
da Câmara Municipal de Espinho
com vínculo de emprego público
na modalidade de contrato por
tempo indeterminado, carreira e na
categoria de Técnico Superior, uma
sanção disciplinar de repreensão
escrita.
Deliberação Nº 83/2018
Pedido de redução de preço mensal
devida pela concessão da ocupação de
uma loja comercial como talho
Deliberado, por unanimidade,
reduzir o valor do preço mensal,
até à data do término do Título
de Concessão da Ocupação, 1
de dezembro de 2018, da loja
comercial propriedade do Município
de Espinho, sito na Avenida S. João
de Deus, na freguesia de Silvalde
do concelho de Espinho.
Deliberação Nº 84/2018
Dia Mundial da Criança - ocupação do
espaço público
Deliberado, por unanimidade,
autorizar o pedido da Padaria Pão
Pepim, para ocupação do espaço
público, para realização do evento
“Dia Mundial da Criança” no dia 1
de junho de 2018 (sexta-feira).

Deliberação Nº 85/2018
Centro Social de Paramos – ocupação
de espaço público - Caminhada da
Família
Deliberado, por unanimidade,
autorizar o pedido do Centro Social
de Paramos, para ocupação do
espaço público para realização da
XII Caminhada da Família, tendo
inicio no edifício sede do Centro
Social de Paramos e culmina na
Rua 2, junto à praia da baía.
Deliberação Nº 86/2018
Paróquia de Anta - Ocupação de Via
Pública para realização Procissão de
Velas
Deliberado, por unanimidade,
autorizar o pedido do Pároco para
ocupação da via pública, bem
como o corte e condicionamento
ao trânsito para realização da
Procissão de Velas no dia 30 de
maio (quarta-feira) com início às
21h30m.
Deliberação Nº 87/2018
Paróquia de S. Estevão de Guetim
– ocupação da via pública para
realização de Procissão de Velas –
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido do Pároco,
para ocupação da via pública, bem
como o corte e condicionamento
ao trânsito para realização da
Procissão de Velas no dia 13 de
maio (domingo) com início às
21h30m.

Museu Municipal de Espinho
Forum de Arte e Cultura de Espinho - FACE
www.museumunicipaldeespinho.blogspot.pt
Tel: +351 227 326 258
E-mail: museu.municipal@cm-espinho.pt
Horário
Segunda a Sexta-Feira
09H00 às 17H00
Sábado
10H00 às 13H30 | 14H30 às 18H00
(Encerra aos domingos e feriados)

Casino de Espinho
www.solverde.pt
Tel: +351 22 733 5500
E-mail: casinoespinho@solverde.pt
Loja Interativa de Espinho
Tel: +351 224 901 316
E-mail: turismo@cm-espinho.pt

Piscina Solário Atlântico
Tel: +351 227 344 179
+351 227 322 680
Horário
15 Jun a 15 Set
09H00 às 19h00
Piscina Balneário Marinho
Tel: +351 227 344 179
+351 961 036 313
E-mail:
balneario.marinho@cm-espinho.pt

-----------------Espaço do Cidadão
Anta/Guetim
Complexo Habitacional
da Ponte de Anta
Tel: +351 227 335 890
E-mail:
geral@cm-espinho.pt
-----------------Nave Polivalente
de Espinho
Lugar de Sales-Silvalde
4500 Espinho

Mercado Municipal
de Espinho
Horário
Segunda a Sexta
09H00 às 19H00
Sábados
09H00 às 13H00

AME - Atedimento Municipal de Espinho
Câmara Municipal de Espinho
www.cm-espinho.pt
Tel: +351 227 335 800
E-mail: geral@cm-espinho.pt

Centro Multimeios de Espinho
www.multimeios.pt
Tel:+351 22 733 11 90
E-mail: info@multimeios.pt

Horário
Segunda a Sexta-Feira
08H30 às 16H00

Biblioteca Municipal
José Marmelo e Silva
Tel:+351 22 733 58 00
+351 227 335 869
E-mail: bme@cm-espinho.pt
Auditório/Academia de Espinho
www.musica-espinho.com
Tel: +351 22 734 11 45
+351 22 734 04 69
E-mail: auditorio@musica-esp.pt

Espaços do Cidadão
Espinho/ Silvalde
Fórum Arte e Cultura
Espinho - FACE
Rua 41
Tel:+351 227 335 892
E-mail:
geral@cm-espinho.pt

Horário
Segunda a Sexta-Feira
09H30 às 18H00
Sábado
10H30 às 17H30
(Encerra aos domingos,
feriados e na última quartafeira de cada mês)

Parque Municipal de Campismo
Tel: +351 227 335 871
E-mail:
campismo@cm-espinho.pt

Segunda a Sexta-Feira
08H30 às 17H00
Tel.+351 227 335 860
+351 227 310 059
E-mail: divisao.
desporto@
cm-espinho.pt
-----------------Piscina Municipal
de Espinho
Av. 32 Anta/Espinho
Segunda a Sexta-Feira
09H00 às 13H00
13H30 às 21H00
Sábado
09H00 às 13H00
(Encerrada durante o
mês de Agosto)
Tel.+351 227 335 868
E-mail:
piscinamunicipal@
cm-espinho.pt

Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente
Ângulo da Rua 20 e Rua
do Loureiro Nº 652
Zona Industrial
4500-634 Silvalde
Apoio Administrativo
Mercados e Feiras
Segunda a Sexta-Feira
08H00 às 16H30
Tel:+351 227 335 800
+351 227 335 866
E-mail:
ambiente@
cm-espinho.pt
servico.aguas@
cm-espinho.pt
-----------------Divisão de Educação
e Juventude
Praça Dr. José Oliveira
Salvador Apart. 700
4500-901 Espinho
Segunda a Sexta-Feira
09H00 às 16H00
Tel:+351 227 335 800
E-mail: comunidadeeducativa@
cm-espinho.pt
juventude@
cm-espinho.pt
-----------------Atendimento ao Idoso
Rua 23 (Edificio Junta
Freguesia Espinho)
Segunda a Sexta-Feira
08H30 às 12H30
Tel:+351 227 335 872
E-mail:
idosos@cm-espinho.pt

