EDITORIAL
Espinho vive um tempo de transformação do território
urbano com duas obras que, apesar da sua complexidade
e dimensão, não afastaram os veraneantes e os milhares
de turistas que encheram as cinco praias de Bandeira
Azul, a emblemática Piscina Solário Atlântico, os hotéis, a
crescente oferta de alojamento local , os restaurantes, as
esplanadas, os bares, as confeitarias e cafés.

"A sociedade humana não
pode existir sem cultura, e
a cultura humana só existe
dentro da sociedade."

Espinho vive um tempo de incomodidade e de algum
condicionamento para os seus habitantes, para o
comércio e serviços. As obras nas nossas casas ou no
espaço público são mesmo assim. Tenho a certeza que
este sacrifício vai valer a pena.
Ainda assim é notável e enche-nos de orgulho a atracção
que Espinho suscita, mesmo em condições de acolhimento
e permanência menos confortáveis em termos de acessos,
arruamentos e estacionamento.
A Câmara Municipal, com o apoio e colaboração de
entidades e associações espinhenses, tem vindo a
desenvolver ao longo do ano uma estratégia de animação
e de eventos que muito tem contribuído para atrair novos
públicos.
Eventos de excelência como FIME, o FEST, a Etapa Circuito Mundial de Voleibol de Praia, a Exposição de Serralves no Museu
Municipal de Espinho, o Festival OITO24, o “Sem Espinhas,” o Réveillon de Verão, os Concertos na Alameda, este ano na
esplanada Maia/Brenha, as dinâmicas criadas pelo Mundial de Futebol com a Fun Zone/Escadas da Baía, são marcas que
ficam do Verão 2018!
Os próximos tempos exigem de todos nós uma atenção permanente para minorar os impactos das obras públicas e
privadas centradas no coração da cidade. Deixo aqui um apelo à paciência e compreensão dos espinhenses.
E porque um novo ano letivo arranca no fim do ciclo do Verão é com uma obra e uma boa notícia que se completa a
requalificação e modernização do parque escolar do concelho de Espinho. Era a obra que faltava neste sector para concluir
o plano estratégico e a aposta na criação de condições de excelência para a formação e aquisição de conhecimento das
jovens gerações de espinhenses. Trata-se da ampliação e requalificação da Escola Básica Sá Couto. O concurso está
aberto e a Câmara de Espinho vai investir nesta obra mais de 3,3 milhões de euros. Com um prazo de execução de dois
anos, o município de Espinho ficará dotado de escolas totalmente equipadas para alunos, professores e colaboradores,
elevando e potenciando a qualidade do ensino no concelho.
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Por último uma nota para o Programa cheque-educação para o ano lectivo 2018/2019.
A oferta do cheque-educação acontece pelo segundo ano consecutivo e o processo de candidatura decorre durante
o mês de Outubro. As condições de acesso a este programa serão publicadas na página oficial do Município.
Para todos os jovens espinhenses um bom regresso às aulas!
Para todos os espinhenses um bom ano de trabalho!

Pinto Moreira Presidente da Câmara Municipal de Espinho

RECEBA A SUA AGENDA EM CASA
COMUNICA@CM-ESPINHO.PT
indicando os seus dados pessoais
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FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE ESPINHO
O 44º Festival Internacional de Música de
Espinho terminou com um grande concerto de
encerramento com Mário Laginha e a Orquestra
Clássica de Espinho, levando a música orquestral
até à Praça Dr. José Salvador, junto à Câmara
Municipal de Espinho, numa noite memorável
e com muito público.
Ao longo de um mês - de 22 de junho a 21 de
julho - o FIME voltou a afirmar-se como um dos
mais destacados festivais de música do género
no país, com vários concertos com lotação
esgotada, cruzamento de diferentes públicos
e envolvência da música com a própria cidade.
Por Espinho passaram artistas como o violinista
Dmitry Sinkovsky, o pianista Lars Vogt, as lendas
do jazz Michel Portal - com o fantástico Quinteto
de Émile Parisien - e Hermeto Pascoal e formações
orquestrais comoIl Pomo D'Oro, Real Filharmonía
de Galicia ou a Orquestra de Jazz de Espinho.

Numa programação que contou com 11 concertos
de música erudita e jazz, distribuídos por 5 palcos
da cidade - Auditório de Espinho - Academia, Igreja
Matriz de Espinho, Praça Exterior da Piscina Solário
Atlântico, Capela de Nossa Senhora da Ajuda e
Praça Dr. José Salvador (Câmara Municipal) - e com
a intervenção de cerca de 200 músicos nacionais
e internacionais, destaca-se a presença de mais
de cinco mil espectadores.
O Festival Internacional de Música de Espinho
regressa em 2019, naquela que será a sua
45ª edição!
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O filme "Lemonade”, realizado pela romena Ioana
Uricaru, venceu o Lince de Ouro para melhor
longa-metragem de ficção do FEST - Festival Novos
Realizadores Novo Cinema.

O filme de estreia de Uricaru, radicada nos Estados
Unidos desde 2001, estreou-se no festival de
Berlim, na secção Panorama, e é uma produção
romena, canadiana, alemã e sueca, explorando
o 'sonho americano' e as consequências de o
perseguir.

VENCE LINCE DE OURO
DO FEST - ESPINHO

O júri deste prémio,
composto por Ángel
Santos, diretor
artístico do festival
de Pontevedra, pelo
cineasta Luís Galvão
Teles e pela diretora
de casting Nancy
Bishop, decidiu ainda
atribuir duas menções
honrosas, uma a
"I’m not a Witch”,
de Rungano Nyoni
(Zâmbia), e outra a
"Winter Brothers”,
de Hlynur Palmason
(Islândia).

Na categoria de documentário, o Lince de Ouro foi para "Sand and Blood”, dos
austríacos Angelika Spangel e Matthias Krepp, explorando a guerra na Síria e
no Iraque, pela perspetiva de refugiados na Áustria e por vídeos recolhidos de
várias redes sociais.
Na mesma categoria, o júri atribuiu ainda uma menção honrosa a "Lupo”, do
português Pedro Lino, que venceu também o Prémio do Público Cineuropa
para longas-metragens, sendo "Snake”, do lituano Titas Laucius, o escolhido da
plateia nas 'curtas'. Nos galardões destinados a curtas-metragens, o Lince de
Prata coube ao austríaco Bernhard Wenger, por "Excuse Me, I’m Looking for the
Ping Pong Room and my Girlfriend”, com o colombiano Juan Sebastián Quebrada
a receber uma menção honrosa por "The Treehouse”.
No que toca a ‘curtas’ documentais, o polaco Jabuk Radej levou para casa o
Lince de Prata por "Dust”, com "Conection”, de Horizoe García Miranda (Cuba),
distinguida com menção honrosa.
Noutras categorias, a norte-americana Sarah Friedland recebeu o prémio de
melhor 'curta' experimental por "Home Exercises”, enquanto "Oh Mother!”, da
polaca Paulina Ziolkowska, foi a obra escolhida na categoria de animação.
O Grande Prémio Nacional, que distingue uma curta-metragem portuguesa,
foi para "Água Mole”, de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, com menções
honrosas para "Fidalga”, de Flávio Ferreira, e "Uma Formiga”, de João Veloso.
A 14ª edição do FEST exibiu, em Espinho, mais de 240 filmes, organizando ainda
dezenas de atividades paralelas, da formação a sessões para crianças e famílias
e projeção de filmes na praia da Costa Verde.
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ESPINHO RECEBEU
A ELITE MUNDIAL
DA MODALIDADE
NA PRAIA DA BAÍA
PISTONS & FINS
VOLTOU A ANIMAR
A CIDADE
Espinho voltou a receber pelo 2º ano consecutivo
o Festival Pistons and Fins.
Dedicado à cultura de motores e pranchas, incluiu
exposição de motas e carros, competição de surf
e corridas, concertos e dj´s nas escadas da Praia da
Baía.
Durante três dias, o evento encheu a cidade
de motas, música e muita animação com os
espetáculos das bandas Nicky Louders e Dixie Boys
e do One Man Show - Ricardo Cavalera.
Houve tempo ainda para momentos de
descontração com corrida de motas (Drag Race),
um encontro de Surf e de um passeio que reuniu
aproximadamente uma centena de motociclistas.
Para Gregório Pereira, responsável pela organização,
"a segunda edição do Pistons and Fins confirmou
que o evento é uma aposta ganha. Queremos que o
evento seja uma referência de Espinho, um ponto
de encontro e convívio entre pessoas, quer tenham
ou não motas ou carros clássicos, sejam ou não
praticantes de surf".
O Festival Pistons and Fins promete regressar em
2019 com muita animação e algumas surpresas.
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Circuito Mundial de Voleibol de Praia marcou o
regresso das grandes competições de dimensão
mundial às praias de Espinho.
Após o sucesso da etapa de duas estrelas do
Circuito Mundial de Voleibol de Praia (World Tour
BeachVolley) realizado em 2017, a praia da Baía
recebeu no passado mês de julho uma etapa de
quatro estrelas, o segundo maior nível do Circuito
Mundial, realizada sob a égide da Federação
Internacional de Voleibol.
Realizada pela Federação Portuguesa de Voleibol
com o apoio e colaboração da Câmara Municipal
de Espinho marca o regresso das grandes
competições internacionais de dimensão mundial
às areias das praias de Espinho.

Os letões Janis Smedins e Aleksandrs Samoilovs
conquistaram o lugar principal do podium do Open
de Espinho ao vencerem na final os brasileiros
Ricardo Santos e Gustavo Albrecht,
por 21-13, 19-21 e 22-20.
Os alemães Julius Thole e Clemens Wickler
assegurara o mais baixo lugar do pódio, ao
vencerem os brasileiros Evandro Júnior e Vítor
Felipe, por 17-21, 21-12 e 15-11.
No sábado, as australianas Taliqua Clancy
e Artacho Del Solar asseguraram o triunfo
na competição feminina, impondo-se na final
às brasileiras Maria Antonelli e Carolina
Salgado, por 23-21 e 21-17. O terceiro lugar foi
arrebatado pelas norte-americanas Sara Hughes
e Summer Ross.
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NOVA POLÍTICA DE
APOIO ANIMAL PARA
CORRESPONDER À LEI
E SUPRIR CARÊNCIAS
A Câmara Municipal de Espinho adotou novas
estratégias de apoio a animais para corresponder
à legislação atual e às necessidades que as
estruturas intermunicipais não conseguem suprir.
Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal
de Espinho afirma que a Câmara Municipal não
consegue dar resposta para acolher todos os
animais errantes que deveriam ficar no canil
municipal, onde agora é proibida a eutanásia, e
o canil regional da Associação de Municípios das
Terras de Santa Maria também está sempre em
‘overbooking', pelo que, mesmo encontrando-se
em fase de ampliação, rapidamente terá a sua
capacidade de novo esgotada.

"Ora como não há capacidade de resposta
institucional para o problema dos animais
abandonados, a autarquia decidiu recorrer ao
associativismo local e apoiar mais as instituições
que já vêm acolhendo cães e gatos errantes há
muito tempo e conseguem umas 150 adoções
por ano", declarou o autarca.
Se antes a Câmara Municipal disponibilizava
apenas apoio logístico a esses organismos, o que
envolvia aspetos como a cedência de lojas, a oferta
de materiais de construção, a gratuitidade de
lugares de estacionamento e a ajuda na organização
de atividades para angariação de fundos, agora a
estratégia inclui também a atribuição de 18.000
euros anuais à associação Patinhas Sem Lar, que
gere dois abrigos no concelho.

"Também apoiamos a Bobby e Companhia e a
associação MarAnimais, mas a Patinhas Sem Lar
é a que tem maior dimensão em Espinho e, no
fundo, vem-se substituindo um bocado ao que os
organismos públicos não têm conseguido fazer
sozinhos", referiu Pinto Moreira. "Com este apoio,
a instituição vai agora reforçar a sua atividade e
acolher mais alguns animais", afirmou.
Entretanto, também está a decorrer no concelho
o programa de esterilização animal que em
2017 venceu a primeira edição do Orçamento
Participativo de Espinho e que ganhou para esse
efeito 50.000 euros.
O projeto de castração de animais de rua abrange
também os animais que sejam pertença de famílias
com baixos rendimentos financeiros.
Para mais informações deverá contactar os
Serviços Básicos e de Ambiente da Câmara
Municipal de segunda a sexta-feira das 08h30 às
16h30 ou através do telefone 22 733 58 66.
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FEIRA DE PRODUTOS
BIOLÓGICOS
Atentos à evolução dos mercados e dos produtos,
existe atualmente uma grande tendência para a
criação de novos conceitos de venda e oferta de
produtos diversificados que vão ao encontro do
consumidor mais exigente.
Com inicío a 01 de setembro, a Câmara Municipal
de Espinho vai proporcionar todos os sábados de
manhã das 08:00 às 14:00 horas um novo conceito
de Feira onde serão comercializados unicamente
produtos de natureza biológica.
Este será um espaço único e privilegiado para
a compra de produtos vegetais de produção
biológica, tais como legumes frescos, fruta
da época e leguminosas, tudo devidamente
certificado.

Horário e local de funcionamento
Sábados de manhã entre as 08:00 e as 14:00 horas
no espaço da feira semanal entre as ruas 29 e 31
(Praça do Peixe).
Regras de funcionamento
Ao abrigo do atual Regulamento de Feiras e
Mercados do Município de Espinho.
Sou produtor, quero vender os meus produtos.
Os interessados em participar nesta feira deverão
efetuar a inscrição na Divisão de Serviços Básicos
e Ambiente da Câmara Municipal.
Rua do Loureiro N. 652 Zona Industrial
4500-634 Silvalde
De segunda a sexta-feira das 08h30 às 16h30
+351 22 733 58 66
No ato de inscrição é obrigatório a apresentação de
cartão de feirante e o certificado de produtor
de produtos biológicos.
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RECOLHA DE MONOS
LIXO DE GRANDES DIMENSÕES
A Câmara Municipal de Espinho tem ao dispor
dos Munícipes um serviço gratuito de recolha
de monos ou “monstros”, objetos domésticos
de grandes dimensões fora de uso como sofás,
colchões, mobílias, frigoríficos ou outros
eletrodomésticos, etc.
Para agendar uma recolha deverá fazê-lo
através do número de telefone 227335800 ou
presencialmente num dos 3 pontos de
atendimento ao munícipe.
Os resíduos deverão ser colocados à porta ou em
local acessível de forma a facilitar a sua recolha.
Caso pretenda poderá sempre entregar os resíduos
volumosos nos ecocentros existentes em Anta e
Silvalde.
Não há, pois, razão que justifique o despejo e
abandono dos chamados monos domésticos
(mobiliário, eletrodomésticos, colchões, sofás, etc),
junto de contentores de lixo doméstico, na rua ou
caminhos rurais e nos pinhais do concelho.
O depósito de resíduos em locais públicos é
considerado crime ambiental.
Colabore por uma cidade mais limpa!
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ATENDIMENTO
AME – Atendimento
Municipal de Espinho
Câmara Municipal de
Espinho
Tel. +351 227 335 800
geral@cm-espinho.pt
Horário Atendimento
Segunda a Sexta-Feira
08H30 às 16H00
Espaço do Cidadão
Espinho/Silvalde
Fórum Arte Cultura
Espinho - FACE
Rua 41
Horário Atendimento
Segunda a Sexta-Feira
08H30 às 16H00
Espaço do Cidadão
Anta/Guetim
Complexo Habitacional
da Ponte de Anta
Horário Atendimento
Segunda a Sexta-Feira
08H30 às 16H00

RECOLHA DE
RESÍDUOS SETOR
NÃO RESIDENCIAL
“Aqui Separamos com o Coração” é o mote
da campanha que o Município de Espinho em
articulação com a Lipor tem implementado
desde 2016 para recolha seletiva de resíduos e
recicláveis (papel/cartão, embalagens plásticas
e vidro) em mais de 100 estabelecimentos
comerciais do concelho.
O setor não residencial, constituído por
restaurantes, hotéis, cafés, comércio e serviços é
responsável pela produção de cerca de 40% dos
resíduos recicláveis produzidos a nível nacional.
É importante dar um destino adequado a estes
resíduos. “Aqui Separamos com o Coração” é um
projeto que pretende sensibilizar os empresários
e responsáveis dos estabelecimentos comerciais
para a importância da separação correta dos
resíduos que produzem evitando assim o
depósito do lixo indevido na via-pública.

Quais os resíduos a separar?
Todo o papel e cartão, embalagens
plásticas e metálicas e vidro produzidos
nos estabelecimentos aderentes à
Campanha. Para o efeito, a Câmara
Municipal de Espinho disponibiliza
sacos aos estabelecimentos para o
acondicionamento dos resíduos.
Qual a periodicidade da recolha dos
resíduos nos estabelecimentos aderentes?
A periodicidade da recolha é efetuada
mediante as quantidades de resíduos
gerados e acordada entre a equipa de
recolha e o estabelecimento.
Sou comerciante. Como posso aderir?
Deve solicitar a recolha seletiva de resíduos
junto da Divisão de Serviços Básicos e
Ambiente da Câmara Municipal.
Rua do Loureiro Nº 652, Zona Industrial
4500-634 Silvalde
De segunda a sexta-feira das 08h30 às
16h30
Telefone 22 733 58 66
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OPERAÇÃO RESTAURAÇÃO
5 ESTRELAS *
Iniciada em 2008, a Operação Restauração 5
Estrelas, implementada pela Câmara Municipal de
Espinho, tem-se revelado um verdadeiro sucesso.
O projeto com aproximadamente 100
estabelecimentos aderentes, envolve restaurantes,
hotéis e cantinas escolares.
Os serviços de recolha permitem à Câmara
Municipal de Espinho recuperar 600 toneladas de
resíduos sólidos orgânicos que são transportados
para as instalações da Lipor e submetidos a
um processo de decomposição que resulta em
composto que será posteriormente aplicado em
solos agrícolas.
Esta iniciativa constitui assim um fator importante
para que os restaurantes e cantinas do concelho
possam dispor de uma gestão eficiente dos
resíduos orgânicos que produzem, contribuindo
diretamente para a melhoria do ambiente na
cidade.
Quais os resíduos a separar?
Restos de comida e de preparação de refeições.
A Câmara Municipal de Espinho disponibiliza aos
estabelecimentos aderentes contentores para o
acondicionamento dos resíduos.
Qual a periodicidade da recolha dos resíduos nos
estabelecimentos aderentes?
A recolha dos resíduos orgânicos é realizada de
segunda a sexta-feira.
Sou comerciante. Como posso aderir?
Deve solicitar a recolha de resíduos junto da
Divisão de Serviços Básicos e Ambiente da Câmara
Municipal.
Rua do Loureiro n.º 652, Zona Industrial | 4500-634
Silvalde
De segunda a sexta-feira das 08h30 às 16h30
Telefone 22 733 58 66
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A entrega dos kits foi realizada por técnicos da
LIPOR que esclareceram as dúvidas dos munícipes,
apelando a uma correta separação, informando
sobre a periodicidade da recolha e procedimentos
de deposição.

RECICLAR É DAR
RECOLHA SELETIVA
PORTA-A-PORTA

+

"Reciclar é dar + " é um projeto piloto no Município
de Espinho que visa a implementação de circuitos
de recolha seletiva porta a porta numa zona
da União de Freguesias de Anta e Guetim.
O circuito de recolha seletiva que teve início
no passado mês de julho abrangerá cerca de
2100 fogos e decorrerá, regularmente, no setor
residencial e pequeno comércio, restauração
e serviços.

A implementação deste novo sistema contempla
a distribuição de equipamentos de contentorização
para recolha dedicada das várias frações (papel/
cartão, plástico/metal, vidro e indiferenciados),
a cada um dos fogos abrangidos, em simultâneo
com uma ação de sensibilização, que irá introduzir
e apelar a uma correta separação, informar sobre
a periodicidade da recolha, procedimentos de
deposição, bem como sobre as mais-valias deste
novo sistema, nomeadamente o apoio a causas
sociais.
Esta campanha soma ao cariz ambiental, o cariz
social, uma vez que ao ser atingida a meta das
210 toneladas de resíduos recicláveis recolhidos
na zona será atribuído um valor em géneros ao
Núcleo da Cruz Vermelha de Espinho.

Para mais informações consulte a página
da campanha:
https://www.lipor.pt/darmais/recolhas/espinho.html

Este projeto foi apresentado com a presença de
Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal
de Espinho, do vereador Quirino de Jesus, do
presidente da União de Freguesias Anta e Guetim,
Nuno Almeida e do administrador da LIPOR,
Fernando Leite, com a atribuição dos primeiros kits
de recolha, num total de 2100 equipamentos que
serão distribuídos.
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ESPINHO ABRIU CONCURSO
DE 3,3 MILHÕES DE EUROS
PARA RENOVAR
ESCOLA SÁ COUTO

A adjudicação da obra deverá verificar-se ainda
este ano e, uma vez em curso, os trabalhos terão
um prazo de execução de 670 dias, após o que
a Câmara Municipal espera ter transformado a
escola num espaço mais moderno e adequado às
exigências do ensino contemporâneo.
"Investimos forte nesta área porque consideramos
a educação a base do desenvolvimento da
sociedade e a alavanca da melhoria do sistema
económico-social", afirma Vicente Pinto, vicepresidente da Câmara Municipal com o pelouro da
Educação.
"A requalificação da escola Sá Couto está
enquadrada no plano de reabilitação total dos
estabelecimentos de ensino do concelho e
estamos agora na segunda fase da execução desse
programa, que esperamos concluir até ao final
deste mandato autárquico", acrescenta.
Vicente Pinto acredita que, dessa forma, o
Município de Espinho "ficará dotado de escolas
totalmente equipadas e que reúnem todas as
condições para alunos, professores e colaboradores,
potenciando assim a contínua melhoria da
qualidade do sistema de ensino".

A Câmara Municipal
de Espinho já tem a
decorrer o concurso
público para ampliação
e requalificação da
Escola Básica Sá Couto.
Em causa está um
estabelecimento
de ensino que vem
acolhendo apenas
turmas do 2º e 3º
ciclos e unidades
de Multideficiência
e Autismo, mas que
após as obras, irá
absorver também os
cerca de 440 alunos
da Escola EB1 Espinho
3, distribuindo-os por
seis salas de jardim de
infância e 12 do 1º ciclo.

A intervenção a executar com vista à concretização
desse objetivo envolve a ampliação de cinco áreas
distintas: o Bloco Central da escola, no que isso
implica de espaços comuns e serviços; o Bloco A,
destinado ao pré-escolar e 1º Ciclo; os blocos B e
C, que acolhem o 2º e 3º ciclos; o refeitório atual,
que será complementado com uma nova cantina
específica para o pré-escolar e 1º ciclo; e ainda a
biblioteca.
As obras prevêm também a construção de um
pavilhão gimnodesportivo e balneários de apoio e
a criação de uma cobertura exterior que assegure
a ligação entre os diferentes edifícios - assim a
substituição de todas as coberturas ainda com
presença de amianto.
Outros trabalhos incluídos na empreitada são a
substituição de caixilharias, a execução de um
sistema de isolamento perimétrico para melhoria
da eficiência energética dos edifícios existentes, a
beneficiação geral dos espaços comuns da escola,
a requalificação de todos os seus pavimentos e
percursos, e a execução dos respetivos arranjos
exteriores.

P. 16 REVISTA
ESPINHO SET-OUT

FUTURO "PARQUE ATLÂNTICO"
NA ORLA LITORAL A SUL DO CONCELHO
PROJETO EUROPEU URBACT-MAPS
Apresentação dos resultados do projeto MAPS –
Military Assets as Public as Spaces, executado no
âmbito do projeto URBACT.
A iniciativa procurou sistematizar o enquadramento
do projeto na área Sul da Cidade de Espinho,
designada por "Parque Atlântico” e os principais
desafios da área.

O projeto visa promover o planeamento do
território com uma abordagem integrada e
participativa.

O evento teve como objetivo a apresentação dos
resultados obtidos após dois anos de trabalho
conjunto com a ULG - Grupo Local de Trabalho.
Dar a conhecer a metodologias e as ferramentas
utilizadas durante o projeto, os objetivos e por fim
o seu plano de ações propostas para a promoção
a reabilitação das antigas estruturas militares
desativadas, fomentando o desenvolvimento
económico com a criação de novos negócios em
atividades de lazer e desporto e reforçar a coesão
social envolvendo a comunidade local da Praia de
Paramos.

A área identificada e que foi o foco do projeto, é
pautada por vários equipamentos desportivos/
lazer, nomeadamente o Aeroclube, o Campo de
Golf, o Centro Hípico e por equipamentos militares,
com destaque para o Regimento de Engenharia n.º3
de Espinho, entre outros equipamentos militares
que se encontram desativados (3 casas militares e
a antiga carreira de tiro).

A rede MAPS consiste num Projeto financiado pelo
programa URBACT, que visa o desenvolvimento
e partilha de estratégias integradas relativas
à reutilização e refuncionalizaçao de áreas ou
edifícios militares desativados. Integra um conjunto
de 8 cidades: Varazdin (Croácia), Szombathely
(Hungria), Cartagena (Espanha), Telsiai (Lituánia),
Koblenz (Alemanha), Longford (Irlanda), Espinho
(Portugal) e Serres (Grécia).
No caso de Espinho, a área de intervenção do
projeto MAPS – Military Assets as Public Spaces,
abrangeu a Orla litoral a Sul do Concelho, uma área
que integra para além da frente mar, a Praia e a
Lagoa de Paramos, o aglomerado habitacional da
Praia de Paramos e a Capela de S. João.

O grupo de trabalho foi liderado pelo VicePresidente da Câmara Municipal de Espinho,
Vicente Pinto, sob a orientação do perito Pedro
Soutinho, onde contou com a participação
de entidades e instituições nacionais ligadas
à defesa (Regimento de Engenharia n.º 3 de
Espinho) e segurança (AHBVCE) ao ambiente
(Agência Portuguesa de Ambiente), à Educação
(Agrupamentos de Escolas e Escola Profissional).
A nível local o grupo de trabalho contou com
o contributo dos presidentes das juntas das
freguesias de Silvalde e Paramos, da Associações
de desenvolvimento do Concelho de Espinho –
ADCE, da Associações Empresarial – Viver Espinho,
e representantes do Aeroclube da Costa Verde
e Oporto Golf Club.
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VIR A BANHOS
REGRESSOU
À PRAIA DA BAÍA

As comemorações dos 75 anos da Piscina Solário
Atlântico evocam a história de um equipamento
balnear único no país e um dos mais antigos do
concelho de Espinho.
A Piscina Solário Atlântico tem um papel central nas
vivências dos espinhenses. Foi inaugurada em 1943
e a sua construção ficou a dever-se à Empresa de
Melhoramentos de Espinho, que teve a concessão
do equipamento durante duas décadas, sendo
posteriormente entregue à Câmara Municipal,
presidida na altura pelo Dr. Augusto Castro Soares.
As comemorações promovidas pela Câmara
Municipal de Espinho incluiram diversas iniciativas
onde se destaca o Concerto do grande improvisador
e multi-instrumentista brasileiro Hermeto
Pascoal com a jovem Orquestra de Jazz de Espinho
inserido no Festival Internacional de Música de
Espinho - FIME e a exposição fotográfica dos 75
anos da Piscina que retrata e conta a história do
equipamento balnear, patente nos muros exteriores
do equipamento até ao final do mês de setembro.

ESPINHO ASSINALA
75 ANOS DA
PISCINA SOLÁRIO
ATLÂNTICO

O Vir a Banhos recordou 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 as nossas
águas terapêuticas.

Para quem nos visitou, esta foi uma viagem no
tempo, onde pôde 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.

A sessão solene comemorativa realizada no salão
nobre da Piscina Solário Atlântico, o presidente
da Câmara Municipal de Espinho agradeceu
e homenageou todos quantos contribuíram
ao longo destes anos para a grandiosidade
e bom funcionamento deste equipamento,
designadamente os promotores da iniciativa, o
construtor, animadores e nadadores e funcionários
municipais que ali trabalharam.
Pinto Moreira que preside à Comissão de Honra
das Comemorações agradeceu a disponibilidade
dos membros que a integram, nomeadamente a
Drª Filomena Maia Gomes, Vasco Alves Ribeiro, Dr
António Alberto Calheiros Lobo, António Catarino de
Araújo e o Coronel Gaioso Vaz.

O presidente da Câmara Municipal de Espinho
recordou a importância social que este
equipamento sempre teve na atracão e no glamour
que a cidade assumiu a partir da década de 40 do
século XX, constituindo um ponto de encontro
privilegiado para o veraneio, para a prática da
natação com dimensões olímpicas, exibições de
ballet aquático pelas melhores escolas da Europa.
Também no âmbito das comemorações do
75º aniversário da Piscina Solário Atlântico,
realizar-se-á no próximo dia 15 julho, frente às
suas instalações, um concerto ao ar-livre com
as participações da jovem Orquestra de Jazz de
Espinho, a acompanhar o multi-instrumentista e
improvisador Hermeto Pascoal.
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Na sexta feira (14 julho) à noite, o Vir a Banhos
recriou 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 que contou com a participação
do SAXECooletivo e do Grupo de Exibição de Danças
de Salão da Escola de Bailado Adriana Domingues.
Na tarde de domingo (15 julho), realizou-se a
tradicional recriação de uma praia do século XX
que contou com a participação de cerca de uma
centena de figurantes que retrataram algumas das
principais personagens que marcaram presença
nesta iniciativa: banhistas vestidos a preceito,
vilões, fidalgos, teatro de robertos, fotógrafo à la
minuta e vendedores ambulantes.
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ESPINHO
MANTÉM AS 5
BANDEIRAS AZUIS

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2018

As praias Frente Azul, Baía, praia da Rua 37, praia
de Silvalde e praia de Paramos, são as 5 praias da
cidade com bandeira azul, fazendo de Espinho o
maior contribuidor em termos de galardões no
distrito de Aveiro.
O Município de Espinho consegue manter o
mesmo número de Bandeiras azuis nas praias
que vem sendo galardoadas nos últimos anos.
A bandeira azul significa qualidade da praia,
quer pela qualidade da água, quer pela qualidade
dos areais, mediante um grupo de situações
analisadas (Envolvente, Apoios de Praia/
Equipamentos, Areal, Informação/Educação
Ambiental e Posto de Praia).

INSCRIÇÕES NA
PISCINA MUNICIPAL
ESPINHO 2018/19
Vem aprender a nadar connosco.
Inscrições para a escola de natação decorrem
de 10 a 18 de setembro. As inscrições para o ano
letivo 2018/2019 da Escola de Natação da Piscina
Municipal de Espinho decorrem nas seguintes
datas:
Aulas de natação e Aulas de grupo
Renovação de matrícula
10 a 12 de setembro 2018
Inscrição para alunos em lista de espera
13 e 14 de setembro 2018
Novas inscrições
a partir de 18 de setembro 2018
Inscrições
Piscina Municipal de Espinho
Avenida 32, 4500-138 Espinho
Dias úteis das 09h30 às 12h30 e das
15h00 às 20h00
Para mais informações deverá contactar
a secretaria da Piscina Municipal
+351 227 335 800
+351 227 335 868
+351 227 343 342
piscina.municipal@cm-espinho.pt
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Para comemorar o Dia Mundial do Turismo que se
realiza anualmente a 27 de setembro, a Câmara
Municipal de Espinho organiza pelo terceiro
ano consecutivo, o Concurso de Fotografia “Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos”, com
o objetivo de promover o tema “O TURISMO E
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL”, declarado pela
Organização Mundial do Turismo.

2. Categorias:
- Fotografias individuais, cada uma referente a
meses do ano diferentes;
- Conjunto de doze (12) fotografias, uma por cada
mês do ano.
Cada autor pode participar com o máximo de seis
(6) fotografias individuais e/ou um único conjunto
de doze (12) fotografias.

A iniciativa será composta por uma vertente
competitiva e por uma exposição dos trabalhos
selecionados, a decorrer durante o mês de outubro.
Das fotografias premiadas, serão selecionadas
12 fotografias para integrarem o Calendário do
Município de Espinho para o ano de 2019.

3. Cada fotografia deverá cumprir os seguintes
parâmetros técnicos:
a. Formato JPEG,
b. Resolução igual ou superior a 300 dpi´s,
c. Dimensão igual ou superior a 2000 x 1500 pixéis.

Fotografias a concurso:
1. O concurso tem como objeto a produção autoral
de fotografias subordinadas ao tema
“O TURISMO E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL”.
As fotografias submetidas a concurso têm por
finalidade integrar a página oficial do Turismo
de Espinho (www.visit.espinho.pt), onde cada
fotografia deve ser referente a um mês do ano e
representar um dos seguintes produtos turísticos
estratégicos do concelho: Praias, Surf e Mercado
Semanal / Feira de Espinho.

Prémios
a) Melhor foto por mês – prémio monetário no valor
de 125,00€;
b) Melhor conjunto de doze (12) fotografias –
prémio monetário no valor de 125,00.
Inscrições e entrega das fotografias
De 27 de agosto a 27 de setembro de 2018
Exposição, Entrega de Prémios a Apresentação
do Calendário 2019
Outubro de 2018 no Centro Multimeios de Espinho
Informações, Normas de Participação
e Ficha de Inscrição
www.cm-espinho.pt | www.visit.espinho.pt
turismo@cm-espinho.pt | Loja Interativa do
Turismo Tel. 22 490 13 16

P. 21 REVISTA
ESPINHO SET-OUT

ARTE XÁVEGA EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA DE RICARDO FONSECA

A exposição "Música e Palavras: Obras da Coleção
de Serralves em Espinho" está patente na Galeria
Amadeo de Souza-Cardoso no Museu Municipal
de Espinho até ao próximo dia 6 de Outubro.
Trata-se da primeira exposição no âmbito do
protocolo de Fundador assinado entre a Câmara
Municipal de Espinho e a Fundação de Serralves.
Na cerimónia de inauguração da exposição
estiveram presentes o Presidente da Câmara
Municipal de Espinho, Pinto Moreira, Luís Braga
da Cruz, presidente do Conselho de Fundadores
da Fundação de Serralves e João Ribas, diretor do
Museu de Serralves. A Câmara Municipal de Espinho
integra o Conselho de Fundadores da Instituição.
Pinto Moreira agradeceu a presença do engenheiro
Braga da Cruz, presidente do Conselho de
Fundadores e do diretor do Museu de Serralves.
O presidente da Câmara Municipal Espinho
congratulou-se com os resultados do protocolo
celebrado entre a autarquia e a Fundação Serralves
afirmando que "Espinho passou a beneficiar do
prestigio e da excelência de uma Instituição que
é referência no panorama cultural do país e do
mundo.”
"Pretendemos um relacionamento cada vez mais
profundo com a Fundação, atraindo exposições
itinerantes de grande nível como esta que hoje
inauguramos no Museu Municipal de Espinho com
a marca de Serralves”.

EXPOSIÇÃO 'MÚSICA
E PALAVRAS'
OBRAS DA COLEÇÃO
DO MUSEU DE
SERRALVES
"Outras iniciativas e sinergias que possamos
desenvolver acrescentam valor aos nossos
equipamentos, à nossa população e enriquecem a
oferta cultural do Município”, referiu o presidente
da Câmara de Espinho.
A exposição "Música e Palavras” apresenta um
percurso dentro da Coleção de Serralves por
peças criadas em diferentes contextos históricos
e geográficos, mas que se relacionam entre si,
pela incorporação da experiência do som no seu
discurso visual e conceptual.
Desde a visão estética do acontecimento, ao papel
do artista como performer, passando por práticas
sonoras experimentais, esta mostra propõe uma
aproximação à experiência sonora a partir da sua
dimensão social no contexto contemporâneo.
A materialidade do som, o poder da palavra como
ferramenta sonora, a catarse envolvente dos
elementos musicais e alusões à frenética estética
do videoclipe, criam nesta exposição, um percurso
com diferentes propostas, ligadas de maneira mais
ou menos transversal, ao som, à música e à palavra.
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Inaugurada no passado dia 7 julho, a exposição
"Arte Xávega - Fotografia de Ricardo Fonseca”
que pode ser visitada na Galeria Amadeo de SousaCardoso no Museu Municipal de Espinho até ao
próximo dia 6 de Outubro.

Uma exposição que nas palavras de Pinto Moreira
"enaltece e projeta os genes e a alma do povo
vareiro, cuja coragem está ali tão bem retratada”.
A exposição de fotografia "Arte Xávega” resulta de
um trabalho realizado por Ricardo Fonseca em 1973
para a participação no Salão Nacional de Fotografia
da Cidade de Espinho organizado pela Comissão
Municipal de Turismo. Trata-se de um conjunto
de fotografias de rara beleza e de extraordinária
importância para o estudo de um dos mais
importantes patrimónios da cidade e do concelho
de Espinho - a pesca de cerco e alar para terra
ou "Arte”, tradicionalmente designada por "Arte
Xávega”. Este espólio imagético realça todas as
fases do trabalho da faina na nossa costa atlântica
e o tipo social, muito peculiar, a ela associado, que
tem na "Arte Grande” um meio natural para a sua
sobrevivência.
As belíssimas fotografias de Ricardo Fonseca
revelam pormenores do dia-a-dia das companhas
de Espinho nos idos de 1973 onde podemos
observar o trabalho dos homens de mar e dos
homens de terra, as lotas e as macolas no areal, o
alar das redes com parelhas de bois, numa sintonia
perfeita entre o trabalho do pescador e do lavrador,
as nossas varinas e um conjunto de traços,
caraterísticas e costumes identitários da população
piscatória de Espinho.
A inauguração contou com a animação do grupo
de música e desfile das Festas de Nossa Senhora
do Mar e com a presença do povo vareiro ligado ao
núcleo piscatório de Espinho, incluindo elementos
das Companhas de pesca e de muitas varinas.
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RECORDE DE INSCRIÇÕES
NA 42ª EDIÇÃO DO CINANIMA
P. 16 REVISTA
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A 42ª edição do CINANIMA - Festival Internacional
de Cinema de Animação de Espinho - recebeu um
recorde de 1508 filmes, oriundos de 69 países.
Nos últimos três anos, o número de inscrições tem
vindo a aumentar sucessivamente.
Em 2015 foi alcançado um total de 1238 filmes
inscritos, no ano seguinte 1332 filmes e, em 2017,
um total de 1338 filmes.
Uma vez mais, a França é o país com maior número
de filmes a concurso. Aos 238 filmes franceses
inscritos, seguem-se os Estados Unidos da América
e o Reino Unido. No que diz respeito à produção
nacional, foram submetidos 92 filmes, 35 deles
a concorrer para o Prémio António Gaio - Melhor
filme português no Concurso Nacional.
O Festival é composto por três secções
Competitivas Internacionais: Curtas-metragens,
Filmes de Estudante e Longas-metragens.
A edição deste ano conta com 453 inscrições na
categoria Estudantes, 975 submissões na Curtasmetragens e 24 nas Longas-Metragens.
O processo de Pré-Seleção decorre desde abril
e termina em meados de agosto. A seleção final
decorre de 5 a 9 de setembro.
A 42ª edição do CINANIMA terá lugar de 12 a 18 de
novembro 2018, na cidade de Espinho.
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ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO OU LOCAL
DAS INICIATIVAS PUBLICADAS NESTA
REVISTA SÃO DA RESPONSABILIDADE DOS
PROMOTORES.

5 a 8 SET
VARIÁVEL

OFICINA/WORKSHOP

OFICINA/WORKSHOP

Animartes para
crianças

Oficina de teatro
para jovens

Atividades lúdicas e
formativas enquanto
a escola não começa,
sem custos.

Iniciação à prática
teatral para jovens dos
14 aos 18 anos.
Auditório da Nascente
(Rua 16)

Auditório da Nascente
(Rua 16)

3, 4, 5, 6, 7
8 e 9 SET

14 a 15 SET
15H00

DESPORTO

DESPORTO

Taça de Honra Futsal
Masculino

Hóquei em Patins
Torneio Internacional Solverde

Pavilhão Napoleão
Guerra

Vigésimo nono Torneio Internacional Solverde,
estando já confirmadas as presenças do Club Patin
Alcobendas (Madrid ), Sporting Clube de Portugal
e da Associação Académica de Espinho.

FESTAS EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DA AJUDA
12 A 17 SET

3 a 7 SET
15H00

As Festas em honra da Nª. Senhora da Ajuda
constituem hoje um dos principais cartazes
turísticos e culturais do Concelho de Espinho.
Com uma grande tradição, Espinho recebe no 3º
fim-de-semana de Setembro milhares de pessoas
numa festa que vive do religioso mas também do
programa profano.
A Majestosa Procissão com a bênção ao Mar, as
engalanadas ruas decoradas com tapetes de flores,
os espetáculos de música e o fogo-de-Artifício
lançado da Praia, destacam-se no diversificado
programa que das festas em honra
da Nª. Senhora da Ajuda.
Ruas da Cidade | Capela de Santa Maria Maior
(Rua 8)

Pavilhão Arq. Jeróniomo Reis

12 SET QUA
19H00
OFICINA/WORKSHOP

Lixo Zero – utopia ou realidadede?
Encontro com Ana Milhazes sobre como viver
reduzindo a produção de lixo.
Sede da Nascente (Rua 62)
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06 - 12 SET
VARIÁVEL

07 E 08 SET SEX | SÁB
20H00

14 SET SEX
18H30

15 SET SÁB
16H00

CINEMA

MÚSICA

LIVROS

DIA INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO

Homem-Formiga e a Vespa

Tango Apassionato

“Pensar a Escrita”
com o escritor Rui Cardoso Martins

Ant-Man and the Wasp, de Peyton Reed
Com: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jeremy Renner,
Sharon Stone
EUA. 2018. 118 min. Ação/Aventura. M/12

Tango Apassionato é a designação do quinteto que
se apresenta no início de setembro para um serão
apaixonante no Casino Espinho.
Composto por cinco grandes músicos, este grupo
que começou pelas mãos do violinista Josip Novosel
e do contrabaixista Tihomir Novak (ambos músicos
residentes da Orquestra Filarmónica de Zagreb)
evoca memórias da era dourada dos cafés húngaros
e romenos, das salas de Buenos Aires e da música
dos anos trinta, com ênfase no ritmo do tango.
Um serão diferente com um repertório especial
interpretado por artistas de excelência.

Conferência “O Papel da Educação na
Formação Individual e Coletiva da Sociedade
Atual”

Multimeios de Espinho

Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Destinatários Maiores de 12 anos
Sessões Terça a Quinta-feira: 16h30
Sexta e Sábado: 16h30 e 21h30
Domingo: 15h00 e 18h00

Argumentista fundador e sócio das Produções
Fictícias, é co-criador do programa satírico ContraInformação, que escreve desde o primeiro episódio.
Foi co-autor de Herman Enciclopédia, escreveu
para Conversa da Treta (rádio, televisão e teatro)
e para o jornal Inimigo Público. Co-autor da série
dramática Sociedade Anónima, da RTP.
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Inscrição obrigatória e limitada
em www.cm-espinho.pt

Presença do Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo
Tribunal de Justiça, Álvaro Laborinho Lúcio.
Org. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Espinho.
Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)

14 E 15 SET SEX | SÁB
19 E 20 OUT SEX | SÁB
MÚSICA/DANÇA

Casino Espinho

7 - Jantar (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
8 - Jantar Vínico c/ menu degustação: € 50 / pessoa (sem
bebidas)
Só Espetáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

Around the World
Casino Espinho

Dia 14 SET/ 19 OUT - Jantar (Buffet): € 39 / pessoa
(sem bebidas)
Dia 15 SET / 20 OUT - Jantar € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espetáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

08 SET SÁB
16H00

13 - 19 SET
VARIÁVEL

LIVROS

CINEMA

“Pensar a Escrita”
com o escritor Pedro Chagas Freitas

A Minha Família do Norte
La Ch’tite Famille, de Dany Boon
Com: Dany Boon, Valérie Bonneton, Line Renaud,
Pierre Richard
França. 2018. 106 min. Comédia. M/12
Multimeios de Espinho

Pedro Chagas Freitas escreve cenas variadas.
Romances, novelas, contos, crónicas, guiões,
letras de música, textos publicitários e outras
imbecilidades. Publicou mais de duas dezenas de
obras. Está na lista dos mais vendidos em Portugal,
em Itália e no Brasil.

Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Destinatários Maiores de 12 anos
Sessões Terça a Quinta-feira: 16h30
Sexta e Sábado: 16h30 e 21h30
Domingo: 15h00 e 18h00

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
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21 SET SEX
16H00 - 18h00

22 SET SÁB
09H00

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER

VISITA GUIADA

Dia Mundial do Alzheimer

À descoberta da Lagoa de Paramos

Debate público e apresentação de posteres
alusivos à problemática do aumento do
número de pessoas com doença de Alzheimer.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

ESPINHO BEACH RUN
A ESPINHO BEACH RUN é uma organização do
Sporting Clube de Espinho/Atletismo António
Leitão e Câmara Municipal de Espinho e terá a sua
1ª edição na cidade de Espinho, a 22 de setembro
de 2018, nas areias da praia, entre o Rio Largo e a
Ribeira de Silvalde.
Uma prova diferente que será apadrinhada pelo
jornalista da RTP, Mário Augusto e pela campeã do
Mundo de estrada e pista, Aurora Cunha.
Decorrerá em percursos com a extensão de 5.000
mts, 1.609 mts, 800 mts e 500 mts todos eles
percorridos em areia, com início na Praia da Baía.
Inscrições
• As inscrições poderão ser efetuadas na página da
LAP2GO.
• As inscrições estão disponíveis até ao final do dia
20 de setembro 2018.
• A inscrição é individual e só é válida após efetuado
o pagamento.

21 E 21 SET SEX | SÁB
12 E 16 OUT SEX

Custo da Inscrição
Até 20 agosto: Légua - 7,5€ | Milha - 5€ |
Caminhada - 4€
De 21 agosto a 20 setembro: Légua -10€ |
Milha -7,5€ | Caminhada - 6€

MÚSICA/DANÇA

Puro Latino
Casino Espinho

Dia 21 SET / 12 E 26 OUT (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
Dia 22: € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espetáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

• A inscrição para os atletas até ao escalão de
juvenis, inclusive, e de desporto adaptado são
gratuitas.
• O valor das inscrições na Caminhada Solidária
reverte a favor da Cerci.

22 SET

Debate organizado pela UCSP Espinho com
o apoio do ACES Espinho/Gaia, e de outras
instituições do Concelho.

Visita guiada, organizada pela Cooperativa
Nascente com apoio da Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves, para identificação de
um espaço verde a preservar, com observação
de aves e da flora existente.

20 - 26 SET
VARIÁVEL
CINEMA

Lagoa de Paramos

Zoe
Zoe, de Drake Doremus
Com: Léa Seydoux, Ewan McGregor, Rashida Jones,
Miranda Otto
EUA. 2018. 104 min. Ficção Cientifica/Romance.
M/12
Multimeios de Espinho

22 SET SÁB
21H30
MÚSICA

Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Destinatários Maiores de 12 anos
Sessões Terça a Quinta-feira: 16h30
Sexta: 16h30 e 21h30
Domingo: 15h00 e 18h00

Encontro de Grupos Corais Luso-Francês

22 SET SÁB
21H30

30 SET DOM
17H00

MÚSICA

TEATRO/DANÇA

Espetáculo Comemorativo do Dia da
Independência da Guiné Bissau

EncontrArtes (Mostra Concelhia de Artes
Performativas)

Bilhetes à venda no local
+ informações disponíveis brevemente

Espetáculo de teatro e dança com a
participação do Grupo Semente, Rancho
Recordar é Viver e robertos de José Bessa.

Multimeios de Espinho

Orfeão de Espinho
La Brenadienne (Brunoy)
Auditório do Casino Espinho

Tuna Musical de Anta

Praia da Baía

P. 32 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

P. 33 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

28 SET SEX
21H30

29 SET SÁB
20H00

MÚSICA

MÚSICA

Orquestra Clássica de Espinho
Fausto Neves - Piano
Pedro Neves - Direcção Musical

Mario Biondi

O presente concerto está integrado nas
comemorações do centenário de Mário Neves
e apresenta duas obras centrais do Classicismo
Vienense escritas na mesma tonalidade. A Sinfonia
Heróica foi composta durante o tumultuoso
período napoleónico e documenta a expansão
da orquestra na época, criando novas cores e
matizes. O Concerto para piano n.º 14, em Mi
Bemol Maior, K. 449 captura os imparáveis anos
vienenses de Mozart, quando este se apresentava
frequentemente na cidade. O virtuosismo, a
elegância e o experimentalismo destacam-se nesta
obra de maturidade do compositor.
PROGRAMA
Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 3, em Mi Bemol Maior, op. 55 Heróica
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para piano n.º 14, em Mi Bemol Maior, K.
449
Auditório/Academia de Espinho

Normal €8 . C/ Cartão Amigo ADE €6 C/ Cartão Amigo ADE+ €4
Destinatários m/6 anos

Pela primeira vez em Portugal, Mario Biondi chega
ao Casino Espinho para um espectáculo inigualável.
O cantor italiano, que tem Barry White como fonte
de inspiração, lançou em Março de 2018 o seu mais
recente disco “Brasil”, um projecto repleto de Soul,
Jazz e R&B que presta homenagem a um mundo
cultural e musical, contaminando assim a arte de
Biondi.

28 SET SEX
20H00
MÚSICA

Casino Espinho

27 SET A 03 OUT
VARIÁVEL

Jantar/Concerto: € 75 / pessoa
Creme de espargos
Ravioli ao sabor do mar
Delícia de novilho enamorado
com presunto
Tartelete de maçã

CINEMA

Juliet, Nua

Bossa Libre
O Casino Espinho recebe o espectáculo Bossa
Libre, um projecto que surge do encontro musical
entre as artistas Carol Mello e Tamy Rodrigues, que
se uniram para dar uma nova vida aos clássicos
da Bossa Nova, misturando-os com ritmos da
América Latina. A esta dupla de sucesso juntou-se
o talentoso clarinetista Ivo Pinho e o guitarrista
Martin Pridal, contribuindo com novas influências
e linguagens. O repertório abrange os clássicos da
Bossa Nova, passando pelo samba e pelos choros,
sempre com uma pitada de latinidade. Um concerto
intimista que desafia o público a entregar-se à
diversidade rítmica.
Casino Espinho

Dia 28 - Jantar Buffet: €39/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa (sujeito a disponibilidade)

Juliet Naked, de Jesse Peretz
Com: Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O’Dowd
EUA. 2018. 97 min. Comédia/Drama. M/12

29 SET SÁB
15H00 às 16H30
OFICINA/WORKSHOP

Multimeios de Espinho

“Olho de Peixe”
Workshops transversais às várias áreas artísticas:
pintura, escrita, desenho, expressão corporal e
reflexão filosófica, com base na obra do pintor
Amadeo de Souza Cardoso. O Olho de Peixe
permitirá estabelecer conexões entre os elementos
ligados ao mar, o peixe e os simbolismos pictóricos.
A própria sala será o laboratório de criação e no final
será preparada para ser inaugurada e visitada.
Dinamização: Ana Maria Pintora.

Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Destinatários Maiores de 12 anos
Sessões Terça a Quinta-feira: 16h30
Sexta e Sábado: 16h30 e 21h30
Domingo: 15h00 e 18h00

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)

P. 34 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

P. 35 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

"Casa de Amadeo em Espinho"
pintura de Carlos Zeller.

"O parto da Viola"
fotografia de António Cunha

ATÉ 06 OUT
10H00 - 17H00

ATÉ 06 OUT
10H00 - 17H00

EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÕES

Música e Palavras: Obras da Coleção de
Serralves

“Arte Xávega – Fotografia de Ricardo Fonseca”

"Música e Palavras: Obras da Coleção de
Serralves” é uma exposição que apresenta
um percurso dentro da Coleção de Serralves
por peças criadas em diferentes contextos
históricos e geográficos, mas que se
relacionam entre si, pela incorporação da
experiência do som no seu discurso visual
e conceptual.

29 SET A 31 OUT

15 SET A 30 OUT
EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÕES

Diálogos com Amadeo

Exposição de fotografia
“Ilustre Amarantino”

OR - Galeria de Arte
(Ângulo da Rua 25 com a 14)

A exposição “Arte Xávega” resulta de um
trabalho realizado em 1973 para a participação
no Salão Nacional de Fotografia da Cidade de
Espinho organizado pela Comissão Municipal
de Turismo, onde obteve vários prémios.
Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)

MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO
A Vida das Árvores

Nós somos Aliens
(3D)

Lendas do Céu
Noturno: Perseu
e Andrómeda

Seleção Natural

Sessão Dupla:
Observação + Sessão
de Planetário

A Vida das Árvores
é uma divertida e
educativa sessão de
planetário que nos fala
do fascinante mundo
das árvores.

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.

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.

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.

Destinatários Maiores
de 8 anos
Sessões
2,9,16,23 e 30 SET- 16H30
5,7,14 e 21 OUT - 16H30
Bilhete 4,5€ (adulto), 3,8€
(estudante e sénior), 11€
(família - 3 elementos), 4€
(criança extra até 12 anos)

Sessões
1 e 8 SET- 21H15
6 e 20 OUT - 21H15
Bilhete 6€ (adulto), 5€
(estudante e sénior), 15€
(família - 3 elementos), 4€
(criança extra até 12 anos)

Destinatários Maiores de
4 anos
Sessões
1,8,19,22 e 29 SET - 15H30
6,13 e 20 OUT - 15H30

Destinatários Maiores de
8 anos
Sessões
1,8,15,22 e 29 SET- 16H30
6,13 e 20 OUT - 16H30

Destinatários Maiores de
4 anos
Sessões
2,9,16 e 23 SET- 15H30
5,7,14 e 21 OUT - 15H30

P. 36 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

Nota:
A sessão de observação
só se realizará em
caso de condições
meteorológicas
favoráveis.
As reservas devem ser
efectuadas para o Tel:
22 733 11 90 ou email.
info@multimeios.pt,
ou ainda no próprio
Multimeios de Espinho.

P. 37 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

13 OUT SÁB
20H00
MÚSICA

Mimos´s Dixie Band
Mimo’s Dixie Band apresentam no Casino Espinho Circus Time, uma
actuação multidisciplinar onde a inovação parte de uma linguagem
única, fruto da aliança entre o Jazz Dixieland dos anos 20, o gesto
mímico, as artes circenses e a comédia, proporcionando ao público um
verdadeiro momento de entretenimento.
Com mais de uma hora de música entrecortada por shows de
malabarismo, comédia, entretenimento, em que o gesto está associado
a um determinado som e sem se ouvir uma única palavra das suas
bocas, os Mimo’s mostram que o silêncio é também parte fulcral do
espectáculo onde muitas vezes, este serve como interlocutor para uma
percepção completa do espectáculo.

05 E 06 OUT SEX | SÁB
20H00
MÚSICA

Tammy Weis
O Casino Espinho recebe a consagrada cantora Tammy Weis que apresenta
Vintage América – Clássicos da Música Norte-Americana. Neste espectáculo,
a artista irá interpretar as canções mais marcantes dos clássicos NorteAmericanos, temas imortalizados pelas maiores vozes de sempre como Frank
Sinatra, Nat King Cole, Paul Anka e Louis Armstrong. Actualmente, Tammy
Weis encontra-se a trabalhar, em Lisboa, no seu novo álbum que se inspira nos
poemas do lendário poeta português Fernando Pessoa.

Casino Espinho

Dia 5 (Buffet): € 39 / pessoa
(sem bebidas)
Dia 6: € 32,5 / pessoa
(sem bebidas)
Só Espetáculo: € 15 / pessoa
(sujeito a disponibilidade)

Casino Espinho

Jantar: € 32,5 / pessoa (sem bebidas)
Só Espetáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

06 OUT SÁB
22H00

14 OUT DOM
17H00

21 OUT DOM
17H00

28 OUT DOM
17H00

MÚSICA

OFICINA/WORKSHOP

OFICINA/WORKSHOP

OFICINA/WORKSHOP

Dançar com Vinil – Let the Vinil Play

EncontrArtes (Mostra Concelhia de Artes
Performativas)

EncontrArtes (Mostra
Concelhia de Artes
Performativas)

EncontrArtes (Mostra
Concelhia de Artes
Performativas)

Espetáculo de
teatro e dança com
o Rancho Recordar
é Viver, Danças
Europeias e os
robertos de José
Bessa
Organização:
Cooperativa
Nascente

Espetáculo de teatro
e dança com os
ranchos Recordar
é Viver, Grupo
Semente e outros.
Organização:
Cooperativa
Nascente

Dançar as grandes músicas das décadas de
60 a 80 ao som inimitável do vinil.
Auditório Nascente (Rua 16)

Espetáculo de teatro e dança com a
participação do Rancho de Silvalde, Rusga de
S. Pedro e outros.
Organização: Cooperativa Nascente
Sede do Rancho de Silvalde

Banda União Paramense

Salão Paroquial de
Guetim

P. 38 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

P. 39 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

19 OUT SEX
21H30
MÚSICA

Orquestra de Jazz de Espinho
Julian Argüelles saxofone
Daniel Dias / Paulo Perfeito direcção musical
“A Northern Wind”

27 OUT SÁB
21h30

O que tem em comum as orquestras de Kenny
Wheeler, Django Bates e Carla Bley? Para alem de
terem deixado uma marca indelével na história
do jazz moderno, todas elas contaram com a
sonoridade marcante do saxofonista britânico
Julian Argüelles. No entanto, as competências de
Julian vão muito para além de ser virtuoso como
instrumentista e improvisador e no concerto
com a Orquestra de Jazz de Espinho iremos
escutar algumas das obras que o consagram
como um dos mais notáveis compositores de jazz
contemporâneos.

Pelo 6º ano consecutivo, a Câmara Municipal
de Espinho homenageia atletas, dirigentes,
e outras personalidades espinhenses, que a
nível individual ou coletivo, se destacaram
durante a época desportiva 2017/2018.
Com a finalidade de promoção e divulgação
da prática de desporto e atividade física
no concelho, a Gala do Desporto pretende
distinguir todos aqueles que ao longo da
época desportiva desempenharam um
papel preponderante no desenvolvimento
do desporto no concelho de Espinho ou
contribuíram para a elevação do nome da
cidade.

VI Gala Desporto

Auditório/Academia de Espinho

Normal €8 . C/ Cartão Amigo ADE €6 C/ Cartão Amigo ADE+ €4
Destinatários m/6 anos

OFICINA/WORKSHOP

LIVROS

“Pensar a Escrita” com Aurelino Costa
Aurelino Costa - Poeta e diseur, licenciado
em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.

As candidaturas aos prémios podem ser
apresentadas pelo público em geral, órgãos
de comunicação social, Associações, clubes
e Coletividades desportivas do concelho de
Espinho através de formulário próprio que será
disponibilizado na página oficial da internet do
Municipio de Espinho (www.cm-espinho.pt) ou
através dos seguintes meios:
Pessoalmente
Gabinete de Atendimento ao Munícipe de
Espinho
Espaço do Cidadão de Anta/Guetim
Espaço do Cidadão Silvalde/Espinho

25 OUT A 15 DEZ
10H00 - 17H00

20 OUT SÁB
15H00

Serão atribuídos prémios nas seguintes
categorias:
Associação Desportiva do Ano | Equipa do
Ano | Dirigente do Ano | Atleta do Ano |
Treinador do Ano | Atleta Revelação do Ano
| Reconhecimento Público e Homenagem |
Campeões Nacionais (individual)|Campeões
Nacionais (coletivo)

Apresentação do trabalho realizado no
workshop “O Olho de Peixe” em homenagem
a Amadeo de Souza-Cardoso
No ano do aniversário da morte de Amadeo de
Souza Cardoso, o Museu Municipal de Espinho
desenvolveu durante o ano de 2018 uma série
de workshops para fazer lembrar o artista que
morreu em Espinho.

Por via postal
Carta registada com aviso de receção, para:
Câmara Municipal de Espinho, Praça Dr. José
Salvador, Apartado 700, 4501-901 Espinho
Correio eletrónico
divisao.desporto@cm-espinho.pt
Nave Polivalente de Espinho

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

P. 40 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

P. 41 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

27 OUT SÁB
20H00

ATÉ 22 FEV

MÚSICA

A PARTIR DE 25 OUT
10H00 ÀS 17H00

LIVROS

OFICINA/WORKSHOP

Salvatore Adamo Casino Espinho

Jantar Concerto € 100 / pessoa

O lendário cantor italo-belga Salvatore Adamo,
regressa ao palco do Casino Espinho, no dia 27
de Outubro, para mais um momento histórico em
Portugal.
Com mais de 50 anos de carreira, mais de 100
milhões de discos vendidos e com 25 álbuns
de originais, Adamo apresenta um concerto
romântico, onde destaca a sua vertente
sentimental e poliglota que, aliás é uma das suas
imagens de marca, sendo que já gravou em nove
línguas diferentes.
O mundialmente prestigiado e aclamado cantor,
lançou o álbum “Si Vous Saviez…” em Fevereiro
deste ano e, apesar da sua carreira artística que
conta com mais de 50 anos, continua a somar fãs
e a ser acarinhado por todo o mundo.

2ª edição “Prémio Literário Manuel
Laranjeira”

Exposição “Amadeo”

O “Prémio Literário Manuel Laranjeira” tem
como finalidade incentivar, promover e divulgar
a criação literária, homenageando o escritor
Manuel Laranjeira, uma das figuras de referência
das letras portuguesas.
Destina-se a premiar o melhor trabalho inédito
na modalidade de texto dramático, a autores
com idade igual ou superior a 18 anos (Escalão
A) e a autores estudantes a frequentar o ensino
secundário nas escolas do concelho de Espinho,
com idade igual ou superior a 15 anos e até 18
anos (inclusive) (Escalão B).

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)

ATÉ 28 OUT
EXPOSIÇÃO

Prémios:
a) Escalão A - 5.000,00€
b) Escalão B - 500,00€
Os trabalhos a concurso poderão ser entregues
até ao dia 22 de fevereiro de 2019, pessoalmente
no serviço de atendimento do edifício da
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva ou, em
alternativa, enviados por correio registado com
aviso de receção, para Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva - Av. 24 - Parque João de Deus.
4500-358, Espinho.
Organização
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Agrupamento Escolas Dr. Manuel Laranjeira

No ano em que se comemora o Centenário do
falecimento de Amadeo de Souza-Cardoso,
o Museu Municipal e a Câmara Municipal
de Espinho prepararam um programa de
comemorações, do qual faz parte a exposição
de pintura “Amadeo”. Para o efeito, foram
convidados vários artistas a participarem com
um trabalho original, que de alguma forma
homenageasse o nome e a obra de Amadeo.

“Luz, cor. Ação”
Exposição de Pintura de Josete Fernandes
Inauguração no dia 15 de Setembro às 16h00.
Entre o ócio, o feio e a futilidade encontra-se
também o belo e o terno que Josete Fernandes
procura entre máscaras de calor transmontano
ou imagens onde a roupa (não) começa e a pele
(não) acaba, numa (falsa) liberdade entre aquilo
que somos e aquilo que mostramos. As suas
obras mostram-nos, assim, um inconformismo
pertinente que quer tocar o interior de cada um
sem o compreender de facto, ensinando-nos que o
verdadeiro prazer está na procura.
Multimeios de Espinho

P. 42 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

P. 43 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

4 e 18 SET
2, 9 e 30 OUT
15H00

8 SET
6 OUT
11H00

15 SET
20 OUT
11H00

22 SET
13 OUT
11H00

Tricotar Histórias

Contos e Cantos para
Infantes

Yoga, pela via de um
conto

1, 2, 3… Read & Play
with Me!

Contar histórias é
a melhor forma de
transmitir ideias,
conceitos e informação
de forma lúdica e
cativante, quer para
miúdos quer para
graúdos.

Aula de Yoga para
crianças, pela via do
conto, onde iremos
também passar
pelas componentes
meditativa e
introspetiva.

Atividades didáticas
em inglês, com história,
música e movimento
para crianças!

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

29 SET
11H00
Bebéteca | Pouca
Terra
Este espetáculo
baseia-se nas quatro
estações do ano e tem
como objetivo dar a
conhecer as alterações
climáticas ao mesmo
tempo que proporciona
as experiências
que advêm dessas
transformações.
Destinatários Bebés dos 6
aos 36 meses e famílias
Custo 8€ por bebé
+ 1 acompanhante;
acompanhante extra 2€
(máx. 17 bebés)

Destinatários Crianças entre
os 2 aos 5 anos
Custo 2.50€ p/ criança
Inscrição prévia através
do email
bme.inscricoes@gmail.com
ou pelo tel. 227335869

27 OUT
11H00

Destinatários Crianças
dos 3 aos 10 anos + 2
acompanhantes
Inscrição prévia através
do email
bme.inscricoes@gmail.com
ou pelo tel. 227335869
Inscrição gratuita (deverão
trazer um vestuário
confortável)

13 SET
4 OUT
14H30 às 16H00

Bebéteca | Letras e
Chupetas
Atividades de
promoção da leitura
para a primeira
infância.
Destinatários Bebés (0
aos 36 meses) e até 2
acompanhantes
Custo 2.50€ p/ criança

“A Hora dos Maiores”
O objetivo é
proporcionar uma
tarde diferente,
acompanhada de boas
histórias, conversas,
jogos, música,
cinema, promovendo
a aproximação dos
seniores à Biblioteca e
ao Museu Municipal.
Destinatários Séniores do
Concelho

P. 44 AGENDA
ESPINHO SET-OUT

Destinatários Crianças
dos 3 aos 5 anos e até 2
acompanhantes
Necessária inscriação
prévia, inscrição gratuita.

BOLETIM
MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / ATIVIDADES REGULARES

ATA N.º 11/2018

CINCO DE JUNHO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 88/2018
Aprovação da ata n.º 10/2018
de 21 de maio
Deliberado a sua aprovação por
maioria, com os votos contra
dos Vereadores do PS da ata n.º
10/2018.
Deliberação Nº 89/2018
45º Aniversário da Elevação de
Espinho a Cidade – Homenageados:
Deliberou, por unanimidade,
agraciar com o Reconhecimento
Público e Homenagem a
Associação Académica de Espinho,
atribuir a Medalha de Honra e Titulo
de Cidadão de Espinho a Mário
Augusto da Rocha Pereira e a José
Barbosa Mota, atribuir o Diploma
de Louvor por Distinção e Mérito
Jovem Espinhense a Carolina
Duarte Maia Seabra Amador, Filipe
Casimiro da Costa Amorim e ao
FAZ Sopa-Farol Ação Social.
Deliberação Nº 90/2018
Aprovação da realização do «Prémio
Literário Manuel Laranjeira» – (2.ª
edição – 2019) e do respetivo
Programa e Regras de Participação
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a realização do concurso
«Prémio Literário Manuel Laranjeira»
em conjunto com Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Laranjeira, e
para efeitos da sua implementação
aprovar o respetivo “Programa e
Regras de Participação” para a sua
2.ª edição (2019), nos termos dos
quais funcionará e se organizará a
iniciativa em questão, nos termos
do proposto pelos serviços.
Mais deliberou a Câmara, por
unanimidade, aprovar atribuir, ao
autor do texto premiado, em cada
um dos escalões, o seguinte prémio
pecuniário: Escalão A -5.000,00€
(cinco mil euros); Escalão B 500,00€ (quinhentos euros).
Deliberação Nº 91/2018
Protocolo de Cooperação entre a
Câmara Municipal de Espinho e a

Federação de Basquetebol de Castela
e Leão – 2018
Deliberou, por unanimidade,
aprovar o “Protocolo de
cooperação entre a Câmara
Municipal de Espinho e a
Federação de Basquetebol de
Castela e Leão – 2018
Deliberação Nº 92/2018
Protocolo de Apoio à Atividade
Desportiva da Associação Académica
de Espinho para a época de 2017/2018
Deliberado, por unanimidade,
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 para a
época de 2017/2018
Deliberação Nº 93/2018
Protocolo de Apoio à Atividade
Desportiva do Sporting Clube de
Espinho para a época de 2017/2018
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a presente minuta e
celebrar com o Sporting Clube de
Espinho o referido “Protocolo de
Apoio à Atividade Desportiva do
Sporting Clube de Espinho para a
época de 2017/2018”.
Deliberação Nº 94/2018
Protocolo de Colaboração com a
Associação de Futebol Popular do
Concelho de Espinho de Espinho para
a época de 2017/2018
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a presente minuta e
celebrar com a Associação de
Futebol Popular do Concelho de
Espinho o referido “Protocolo de
Colaboração com a Associação
de Futebol Popular do Concelho
de Espinho para a época de
2017/2018”.
Deliberação Nº 95/2018
Contratos interadministrativos de
delegação de competências no âmbito
da gestão de praias nas freguesias de
Espinho, Paramos e Silvalde
Deliberado, por unanimidade,
aprovar as minutas dos Contratos
Interadministrativos de Delegação
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de Competências no âmbito da
Gestão de Praias nas Freguesias de
Espinho, Paramos e Silvalde.
Deliberação Nº 96/2018
Atribuição de subsídio ao Centro
Social de Paramos para apoio à
aquisição de uma viatura/unidade
móvel adaptada para funcionamento
do SMACTE (Serviço Móvel de Apoio à
Comunidade)
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a atribuição ao Centro
Social de Paramos de um subsídio
no valor de 36 000,00 € (trinta
e seis mil euros) para apoio na
aquisição de uma viatura (Unidade
Móvel adaptada) para assegurar
a continuidade do funcionamento
do SMACTE (com as valências de
Equipa de Rua e de Programa de
Substituição Opiácea de Baixo
Limiar de Exigência no Território de
Espinho, PSOBLE), que constituiu
uma iniciativa de interesse
municipal.
Deliberação Nº 97/2018
Paróquia de Paramos – Pedido
de ocupação da via pública para
realização Procissão de Velas –
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido da Paróquia
de Paramos, para ocupação da
via pública para realização da
Procissão de Velas.
Deliberação Nº 98/2018
Paróquia de Espinho – ocupação
da via pública para realização para
realização da Procissão do Corpo de
Deus – ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido para ocupação
da via pública, para realização da
Procissão do Corpo de Deus.
Deliberação Nº 99/2018
Pedido de autorização de venda
em espaço público - Campanha
Pirilampo Mágico 2018 – ratificação
de despacho

Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente que autorizou o pedido
da Cerciespinho para venda em
espaço público no âmbito da
campanha Pirilampo Mágico 2018,
no período de 18 de maio a 10 de
junho de 2018.
Deliberação Nº 100/2018
Pedido ocupação da via pública –
Evento Bairro com Alegria
Deliberado, por unanimidade,
autorizar o pedido apresentado pela
Cerciespinho, para ocupação da
via pública para organizar o evento
“Bairro com Alegria” que tem
como objetivo dinamizar cultural
e recreativamente (concertos
musicais, teatro musical, dança,
cinema ao ar livre, baile popular e
transmissão de alguns jogos do
mundial de futebol na Rússia)
Regimento de Engenharia N.º 3 –
Agradecimento:
A Câmara tomou conhecimento do
ofício do Regimento de Engenharia
N.º 3, a agradecer a colaboração e
presença da Autarquia na cerimónia
militar comemorativa do 42.º
Aniversário da unidade.

ATA N.º 12/2018

DEZOITO DE JUNHO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 101/2018
Aprovação da ata n.º 11/2018
de 5 de junho
Deliberado a aprovação por
unanimidade da ata n.º 11/2018.
Deliberação Nº 102/2018
Voto de pesar - Manuel Ferreira Dias
Deliberado, por unanimidade,
aprovar um voto de pesar em
memória de Manuel Ferreira Dias.
Deliberação Nº 103/2018
Contratos Interadministrativos de
Delegação de Competências no âmbito
de Manutenção de Infraestruturas
Diversas
Deliberado por unanimidade,
aprovar as minutas dos Contratos

Interadministrativos de Delegação
de Competências no âmbito da
Manutenção de Infraestruturas
Diversas nas Juntas de Freguesia
do Concelho de Espinho
Deliberação Nº 104/2018
Encerramento da Rua 2 ao trânsito
Deliberado por unanimidade,
aprovar o encerramento total da
circulação de trânsito na Rua 2,
entre a Rua 23 e a Rua 29, nas
condições propostas na informação
acima referida
Deliberação Nº 105/2018
Aprovação de todas as deliberações
contidas no relatório final do
procedimento por concurso público,
para a execução da empreitada de
obras públicas de Requalificação da
Escola Básica N.º 2 de Espinho
Deliberado por maioria e abstenção
do Sr. Vereador do PS Miguel Reis,
o seguinte: 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 de “Requalificação
da Escola Básica N.º 2 de Espinho”.
ii. Determinar a adjudicação da
empreitada de obras públicas ao
concorrente PEMI – Construção e
Engenharia LDA iii. Determinar o
valor da caução a ser prestada pelo
adjudicatário, correspondente a 5%
do preço contratual. iv. Aprovar a
minuta do contrato nos termos e
para os efeitos do previsto no artigo
98.º do CCP.
Deliberação Nº 106/2018
Proposta de composição do Conselho
Municipal de Educação de Espinho
para o quadriénio 2017-2021 a
apresentar à Assembleia Municipal
para efeitos da respetiva nomeação
Deliberado por unanimidade
solicitar à Assembleia Municipal de
Espinho que proceda à eleição do
Presidente da Junta de Freguesia
em representação das freguesias
do concelho para integrar o
Conselho Municipal de Educação
de Espinho para o quadriénio 2017-
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2021. b) Em sequência, propor à
Assembleia Municipal de Espinho
que proceda à nomeação do
Conselho Municipal de Educação
de Espinho para o quadriénio 20172021 com a seguinte constituição:
i. O Presidente da Câmara
Municipal de Espinho, Dr. Joaquim
José Pinto Moreira, que preside;
ii. A Presidente da Assembleia
Municipal, Dra. Maria Filomena
Maia Gomes; iii. O vereador
responsável pela educação, Dr.
António Vicente de Amorim Alves
Pinto, que assegura a substituição
do presidente, nas suas ausências
e impedimentos; iv. O Presidente
da Junta de Freguesia eleito pela
Assembleia Municipal de Espinho
em representação das freguesias
do concelho, com nome a indicar,
na sequência da deliberação da
Assembleia prévia para o efeito; v.
O delegado regional de educação
da direção de serviços da região
cuja área territorial corresponda
à do município, integrada na
direção geral dos estabelecimentos
escolares, ou a quem o Diretor-geral
dos estabelecimentos escolares
designar em sua substituição, Dr.
José Octávio Soares Mesquita;
vi. O Diretor do Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Gomes de
Almeida, Dr. José Ilídio Alves de
Sá; vii. A Diretora do Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira,
Dra. Ana Gabriela Soares da Costa
Moreira; viii. O representante
do pessoal docente do ensino
secundário público, Dra. Lídia Maria
Neves Marques; ix. O representante
do pessoal docente do ensino
básico público, Dra. Ana Paula
Sousa Coimbra; x. O representante
do pessoal docente da educação
pré-escolar pública, Dra. Rita Paula
Couto Silva; xi. O representante
dos estabelecimentos de
educação e de ensino básico e
secundário privados, Dr. Alexandre
Santos; xii. Dois representantes
das associações de pais e
encarregados de educação,
Arq.º João Castelo e Sr. Paulo
Manuel Simões da Silva; xiii. O
representante das associações

de estudantes, a aluna Joana
Inês Santos; xiv. O representante
das instituições particulares
de solidariedade social que
desenvolvam atividade na área da
educação, Dra. Rosa Couto; xv. O
representante dos serviços públicos
de saúde, Enf.ª Natália Ferreira
Branco; xvi. O representante dos
serviços da segurança social, Dra.
Maria Luísa Almeida Neves; xvii.
O representante dos serviços de
emprego e formação profissional,
Dra. Maria do Rosário Ferreira
Semblano Galhardo; xviii. O
representante dos serviços
públicos da área da juventude e do
desporto, Dr. Luís Jorge Fardilha;
xix. O representante das forças de
segurança, Subcomissário Manuel
Álvaro de Almeida Santos.

pessoa coletiva
Deliberado por unanimidade,
em primeiro lugar, considerar o
motivo invocado pelo requerente,
como ponderoso e justificativo,
para fundamentar a transmissão
daquela concessão, nos termos
do Regulamento do Mercado.
Em sequência, mais deliberou a
Câmara, antes de ser autorizada
a transmissão solicitada, dar
cumprimento à formalidade prevista
no nº3 do artigo 8º, determinando
que “A cedência por motivos
referidos na alínea c) do nº1 deve
ser precedida de publicitação do
requerimento por meio de Edital
afixado nos lugares de estilo, para
eventuais reclamações no prazo de
15 dias.” Determinando, assim, que
sejam prosseguidos esses trâmites.

Deliberação Nº 107/2018
Arrendamento de um imóvel de
domínio privado Municipal, sito na Rua
dos Tanoeiros, n.º 87, Lugar da Lomba,
em Paramos (4500- 538), nesta
freguesia do concelho de Espinho (fim
não habitacional – estabelecimento de
ensino; por prazo certo); Procedimento
de Hasta Pública para o efeito
Deliberado por maioria com o
voto contra do Vereador do PS,
Miguel Reis arrendar o bem
imóvel integrado em domínio
privado municipal, sito na Rua dos
Tanoeiros, n.º 87, Lugar da Lomba,
em Paramos (4500-538), nesta
freguesia do concelho de Espinho.

Deliberação Nº 110/2018
Pedido de indemnização - acidente
na via pública – Liliana da Cunha
Marques
Deliberado por unanimidade,
aprovar o pagamento no valor de
197,96 € (cento e noventa e sete
euros e noventa e seis cêntimos),
referente aos prejuízos decorrentes
dos danos causados na viatura
Renault de matrícula 11-JB-05
quando circulava na Rua 2 em
frente ao nº 1317 em Espinho.

Deliberação Nº 108/2018
Protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Espinho e a
Academia Maia/Brenha para efeitos
da realização do Torneio Internacional
AMB Volleyball Cup 2018
Deliberado por unanimidade,
aprovar o “Protocolo de
colaboração entre a Câmara
Municipal de Espinho e a Academia
Maia/Brenha para efeitos da
realização do Torneio Internacional
AMB Volleyball Cup 2018
Deliberação Nº 109/2018
Mercado municipal – alteração de
atividade de nome individual para

Deliberação Nº 111/2018
Atribuição de subsídio ao S. João do
Rio Largo 2018
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição de 4.000.00
€ (quatro mil euros) à Associação
Desportiva Rio Largo Clube de
Espinho, entidade responsável pela
organização do S. João do Rio
Largo 2018.
Deliberação Nº 112/2018
Atribuição de subsídio à Festa do S.
João da Praia de Paramos 2018
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição de 2.000,00€
(dois mil euros) à Comissão de
Festas do S. João da Praia de
Paramos 2018.
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Deliberação Nº 113/2018
Atribuição de subsídio às Festas
de S. Pedro 2108
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição de 4.000,00€
(quatro mil euros) à Comissão de
Festas S. Pedro 2018, entidade
responsável pela organização da
Festa do S. Pedro 2018.
Deliberação Nº 114/2018
Pedido de ocupação da via pública
para realização dos festejos de São
Pedro 2018
Deliberado por unanimidade,
autorizar o pedido do Reverendo
Pároco da Paróquia de Espinho,
para ocupação da via pública para
realização dos Festejos em Honra
de S. Pedro 2018, a decorrer de 28
de junho a 1 de julho, no seguinte
espaço: Praça do Mar; Rua 41; Rua
43; Rua 2; Av. 8 da Rua 41 até à
Rua 39 e parque de estacionamento
de viaturas ao lado da estação da
CP do Vouga.
Deliberação Nº 115/2018
Ocupação da via pública para
realização da procissão solene
de S. Pedro
Deliberado por unanimidade,
autorizar a ocupação da via pública
solicitada pela Irmandade de S.
Pedro para realização da Procissão
Solene. Mais deliberou a Câmara
que o percurso da procissão seja
da Capela de S. Pedro, Rua 2, Rua
23, Rua 4, vira na Rua 33 para a
Rua 2 até à Capela, de acordo
com o decidido em reunião com
o Senhor Padre Artur, atendendo
à execução da empreitada da
ReCaFE.
Deliberação Nº 116/2018
Pedido de ocupação do espaço público
e cedência de espaços da Piscina
Solário Atlântico e da Lota Espinho
Deliberado por unanimidade,
autorizar o pedido da Comissão
de Festas Nossa Senhora D`Ajuda
2018, para cedência de dois
espaços existentes na Piscina
Solário Atlântico, com entrada pela
Rua 17, bem como autorização
para utilização do edifício da Lota e

mais quatro lojas situadas no piso
superior do Mercado Municipal,
por um período de quatro meses,
com o objetivo de começar os
preparativos para o tapete de
flores, bem como de todo o espaço
público existente na Alameda 8,
para iniciativas de angariação
de receitas para realização das
festividades em Honra a Nossa
Senhora D`Ajuda.
Deliberação Nº 117/2018
Pedido de autorização para realização
da Festa Nossa Senhora do Mar
Silvalde – Espinho
Deliberado por unanimidade,
autorizar o pedido da Comissão
de Festas Nossa Senhora do Mar
Silvalde – Espinho, para realização
dos Festejos em Honra da Nossa
Senhora do Mar, a decorrer de 3 a 7
de agosto de 2018.
Deliberação Nº 118/2018
Pedido de autorização para ocupação
da via pública para realização da
Festa Nossa Senhora do Mar Silvalde
– Espinho
Deliberado por unanimidade,
autorizar o pedido da Comissão
de Festas Nossa Senhora do Mar
Silvalde – Espinho, para ocupação
da via pública para realização
dos Festejos em Honra da Nossa
Senhora do Mar, a decorrer de 3 a 7
de agosto de 2018.
Deliberação Nº 119/2018
Centro Social de Paramos - Pedido de
utilização do espaço exterior Centro
Multimeios de Espinho – ratificação
de despacho
Deliberado por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido do Centro
Social de Paramos para utilização
do espaço exterior envolvente
ao edifício do Centro Multimeios,
nos dias 7 e 8 de junho, para
realização da XII Edição da Feira
das Profissões.
Deliberação Nº 120/2018
Evento Arena Mundial 2018 - Pedido
de ocupação do espaço público –

ratificação de despacho
Deliberado por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente que autorizou o pedido
para ocupação do espaço público
sito na esplanada sul do Bairro
Piscatório, em frente à Rua Nossa
Senhora do Mar em Silvalde, de
14/06 a 15/07/2018, para realização
do evento “Arena Mundial 2018”,
inserido no Mundial de Futebol
2018.
Deliberação Nº 121/2018
Incumprimento do pagamento da
renda mensal por quinze meses
consecutivos por Hermínio Rodrigues
Pereira
Deliberado por unanimidade,
manifestar a Hermínio Rodrigues
Pereira a intenção de determinar
a resolução do arrendamento
apoiado e cessação do respetivo
direito de ocupação do fogo que
se lhe encontra atribuído ao abrigo
e nos termos do “Regulamento
de Habitação Social do Município
de Espinho” em virtude da
situação de incumprimento do
dever de pagamento da renda
por um período de quinze meses
consecutivos.
Caminhada Solidária a favor do IPO
– Comunicação do valor angariado Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do
ofício recebido pelo Presidente da
Casa do Futebol Clube do Porto de
Espinho a agradecer a colaboração
e apoio da Câmara no evento
“Caminhada Solidária a Favor do
IPO” realizada no dia 27 de maio de
2018, que foi um sucesso em todas
as vertentes com a solidariedade e
a presença em massa das pessoas
que contribuíram para a angariação
de 2.688,00€.

ATA N.º 13/2018

DOIS DE JULHO DE DOIS MIL
E DEZOITO.
Deliberação Nº 122/2018
Aprovação da ata n.º 12/2018,
de 18 de junho
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Deliberado a aprovação por
unanimidade da ata n.º 12/2018.
Deliberação Nº 123/2018
Processo Disciplinar n.º 2/2017;
Relatório Final e Decisão de aplicação
sanção disciplinar; Conversão em
definitivo da decisão:
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, converter em definitivo
a decisão de, tendo presente
o Relatório Final proferido pelo
Instrutor do Processo Disciplinar n.º
2/2017 em 3/05/2018 com o qual
concordou, aplicar ao arguido, uma
sanção disciplinar de repreensão
escrita.
Deliberação Nº 124/2018
Decisão de contratar, aprovação das
peças para abertura do procedimento
por concurso público, para a
aquisição de serviços de “CONFEÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES
ESCOLARES - 2018/2021”
Deliberado com 3 votos a favor dos
eleitos do PSD e abstenção dos
Vereadores do PS, a abertura de
um procedimento pré-contratual
com vista à aquisição de serviços
para a “Confeção e Distribuição de
Refeições nos estabelecimentos de
Ensino do Pré-Escolar e 1.º Ciclo
do Ensino Básico do Concelho
de Espinho para os anos letivos
2018/2019 (exceto o mês de
setembro de 2018) | 2019/2020 |
2020/2021” e que, para esse efeito,
seja adotado um procedimento por
concurso público com publicação
de anúncio no Jornal Oficial da
União Europeia.
Deliberação Nº 125/2018
Festa de São Vicente da Idanha Ocupação de Via Pública e corte de
trânsito – Procissão
Deliberado por unanimidade,
autorizar o pedido do Pároco da
Paróquia de Anta para ocupação da
via pública, bem como interrupção
do trânsito em algumas ruas da
freguesia, para realização da
procissão em honra do patrono São

Vicente, no dia 15 de julho.
Deliberação Nº 126/2018
Pedido de indemnização - acidente
na via pública
Deliberado por unanimidade,
aprovar o pagamento no valor de
109,47 € (cento e nove euros e
quarenta e sete cêntimos), referente
aos prejuízos decorrentes dos
danos causados na viatura Fiat
Bravo de matrícula 43-HD-63,
quando circulava na Rua da Igreja
em Guetim.

Deliberação Nº 129/2018
Atribuição de subsídio às Festas em
honra de S. Vicente da Idanha 2018
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição de 500,00€
(quinhentos euros) à Fabrica da
Igreja Paroquial de Anta, entidade
responsável pela organização das
festas em honra do S. Vicente da
Idanha 2018.
------------------------------

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

ATA N.º 14/2018

CINCO DE JULHO DE DOIS MIL
E DEZOITO.
Deliberação Nº 127/2018
Contrato de Aquisição de “Serviços
de Recolha e Transporte a Destino
Final de Resíduos Sólidos Urbanos”
– Modificação objetiva do contrato
(Execução de serviços a mais e
determinação de serviços a menos)
Deliberado por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, determinar
a modificação objetiva do contrato
de aquisição de “Serviços de
Recolha e Transporte a Destino
Final de Resíduos Sólidos Urbanos”
(celebrado entre o Município de
Espinho e a adjudicatária “SUMA –
Serviços Urbanos e Meio Ambiente
S.A.”, em 18 de março de 2016.

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

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
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Piscina Balneário Marinho
Tel: +351 227 344 179
+351 961 036 313
E-mail:
balneario.marinho@cm-espinho.pt

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

Deliberação Nº 128/2018
Isenção entrada piscina balneário
marinho
Deliberado por unanimidade,
aprovar a isenção do pagamento
da entrada na piscina do
balneário marinho nos termos do
“Regulamento Geral e Tabela de
Taxas do Município de Espinho” à
requerente, uma vez por semana
no horário de 4ª feira ou 6ª feira
das 15.30 horas às 16.30 horas,
enquanto a mesma mantiver este
quadro de insuficiência económica.

Piscina Solário Atlântico
Tel: +351 227 344 179
+351 227 322 680
Horário
15 Jun a 15 Set
09H00 às 19h00

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

