"É dezembro!
Existe uma magia diferente no ar
Nas ruas, luzes coloridas e
vitrines enfeitadas
Nos corações, alimentamos os
sentimentos e a ansiedade!"
Excerto do poema "Espírito de Natal" de Wall de Souza

EDITORIAL

Caros munícipes,
Caminhamos para o fim de mais um ano e cumpre-me dar conta do trabalho que estamos
a desenvolver na cidade e no concelho, através da Revista Municipal.
O RECAFE, a obra de Requalificação do Canal Ferroviário, prossegue em várias frentes com
o impacto e os condicionamentos previstos no quotidiano da cidade. Estamos a fazer tudo
para que os trabalhos de grande complexidade causem o menor transtorno às pessoas e
aos agentes económicos locais.
Apresentamos o projeto do Estádio Municipal, um equipamento orçado em 2,5 milhões de
euros com capacidade para 5200 espectadores . Uma obra desejada e necessária pelos
espinhenses e um compromisso que será concretizado e pronto a servir o futebol de
competição e outros eventos. O Projeto foi apresentado publicamente pela
Câmara Municipal de Espinho.
Através desta publicação informativa relembro que estão em curso empreitadas para
concluir a rede de abastecimento de água e drenagem em Anta, Guetim, Silvalde e
Paramos. Os munícipes estão isentos do pagamento dos ramais de ligação entre a
habitação e a rede pública. Basta fazer gratuitamente o requerimento nos Serviços de
Atendimento Municipal ou nos Espaços do Cidadão a funcionar na Ponte de Anta ou no
FACE.
Uma boa notícia! Para um problema que se arrastava desde a década de 80. O Município
chegou a acordo com a EDP. A empresa aceitou a proposta da Câmara Municipal no sentido
da liquidação total do valor em dívida de mais de 11 milhões de euros, uma operação que se
traduz numa redução de cerca de 5 milhões de euros na dívida da Autarquia.
Mas a ação e o trabalho da Câmara Municipal tem uma dimensão que vai muito para além
das obras e da gestão financeira municipal.
A área social e a cultura são eixos fundamentais dessa política virada para as pessoas e
para o património imaterial do município.
Pelo quarto ano consecutivo e no âmbito do Fundo de Emergência Social Municipal vamos
apoiar famílias carenciadas no valor de 25 mil euros para tratamentos de estomatologia e
oftalmologia. Mais de 11 mil pessoas do concelho já usufruíram do Transporte Gratuito para
o Centro Hospitalar de Gaia-Espinho em 4 viagens realizadas ao longo do dia. Alargamos a
oferta do Cheque-Educação até ao 12º ano para crianças e jovens que estudam e residem
nos estabelecimentos escolares de Espinho.
Mantemos ao longo do ano um conjunto de atividades para a população sénior, motivandoos para uma vida ativa, participativa e útil ao meio social onde se integram.
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A nível cultural e do património, a promoção do Castro de Ovil e o início da segunda fase
da sua requalificação envolve um investimento de 150 mil euros em sinalética, painéis
expositivos, instalações sanitárias, reposição pontual das ruínas e outros trabalhos.
“Pensar a Escrita” na Biblioteca Municipal tem proporcionado momentos de divulgação do
livro e da leitura com a presença de personalidades dos mais diversos géneros literários.
O centenário da morte de Amadeo de Souza-Cardoso é evocado pela Câmara Municipal,
através do Museu Municipal com uma notável exposição de pintura em homenagem ao
artista amarantino que viveu e morreu em Espinho.
Espinho Cidade Encantada é uma marca de Natal que anima a cidade e o comércio com
uma programação que se estende até à passagem do ano 2018/2019.

Pinto Moreira Presidente da Câmara Municipal de Espinho
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indicando os seus dados pessoais
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APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO
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A Câmara Municipal de Espinho apresentou no dia
4 outubro, o projeto para o novo Estádio Municipal
de autoria do arquiteto espinhense Diogo Lacerda
Machado e de seu pai, Rui Lacerda, recentemente
falecido.
Na apresentação, que decorreu no salão nobre
dos Paços do Concelho, Pinto Moreira, presidente
da autarquia afirmou que se tudo correr dentro
dos prazos previstos, a construção do novo
equipamento municipal estará concluído no final
de 2020.

O Estádio Municipal, orçado em 2,5 milhões de
euros, será construído nos terrenos contíguos
ao Parque da Cidade, Complexo de Ténis e Nave
Polivalente e terá uma capacidade máxima de 5200
lugares numa área de construção de 18 mil metros
quadrados.
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Conclusão das redes abastecimento água,
drenagem de águas residuais e ramais domiciliários
no concelho.
Beneficiam desta isenção de pagamento os
munícipes que solicitem a ligação dos respectivos
ramais nas ruas contempladas na empreitada
em curso bem como, nas zonas do concelho de
Espinho, já servidas com estas redes públicas mas
que ainda não se encontram ligados.

MUNÍCIPES ISENTOS
DO PAGAMENTO DOS
RAMAIS DE LIGAÇÃO
ENTRE A HABITAÇÃO
E REDE PÚBLICA

A Câmara Municipal deu
início à empreitada que
vai concluir a rede de
abastecimento de água
e drenagem de águas
residuais do concelho
e aumentar o número
de ramais domiciliários
locais.
A obra abrange as
localidades de Anta,
Guetim, Silvalde e
Paramos, resultando
da deteção de
"pequenas áreas
que necessitam de
obras de saneamento
básico" na sequência
das "novas expansões
urbanas" verificadas no
território.
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A empreitada vai dotar
todos aglomerados
do concelho com
infraestruturas de
saneamento básico
indispensáveis à
melhor qualidade
de vida dos seus
habitantes onde
contemplará ainda a
execução de condutas
de abastecimento de
água, de coletores e de
estações elevatórias
de drenagem de águas
residuais domésticas,
assim como a execução
de 800 ramais
domiciliários.

O objetivo desta obra
pública é permitir a
extensão do serviço a
populações ainda não
servidas pela rede no
concelho.
Com prazo de
execução de um
ano, a empreitada
foi adjudicada à
empresa Henriques,
Fernandes e Neto S.A.
e terá um custo para à
autarquia em mais de
1,3 milhões de euros,
sendo comparticipada
em 85% por fundos
comunitários do
Programa Operacional
Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de
Recursos - POSEUR.
Os cidadãos com
residência no
concelho de Espinho
que pretendam ver
assegurado o ramal
de ligação entre a
sua habitação e a
rede pública devem
preencher o Formulário
de Requerimento
de Ramal e dirigirse ao Atendimento
Municipal de Espinho,
ao Espaços Cidadão de
Anta/Guetim e Espaço
Cidadão de Espinho/
Silvalde.

MUNÍCIPIO DE ESPINHO
FAZ DOAÇÃO DE
MOBILIÁRIO ESCOLAR
A GUINÉ-BISSAU

O mobiliário que foi substituído nas obras de
remodelação do parque escolar de Espinho vai
ser doado à escola do 1º e 2º ciclos, em Buba
na Guiné-Bissau.
O transporte e a entrega será feita através
da Paróquia de Espinho no âmbito da Missão
Humanitária "A Casa Fiz do Mundo”.
Trata-se de uma grande quantidade de mobiliário
armazenado em instalações da autarquia,
proveniente das antigas escolas do município
atualmente encerradas e que foram substituídas
pelos novos centros escolares.
A Câmara Municipal considera de grande utilidade
social e humana colaborar com a Fábrica da Igreja
Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda na doação de
556 mesas e 1024 cadeiras sem valor patrimonial e
contabilístico para o município.
O mobiliário escolar é dos equipamentos mais
caros e difíceis de encontrar e adquirir naquele
país africano. Com esta iniciativa a autarquia e a
comunidade paroquial procuram contribuir para o
desenvolvimento da escolarização das crianças
e do povo guineense.
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE
ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE
NA CIDADE DE ESPINHO
A Câmara Municipal de Espinho conseguiu um acordo com a
empresa concessionária do estacionamento garantindo uma
redução de 46% dos lugares atribuídos no contrato inicial.
Esta medida traduz-se na redução de 1800 para 1000 lugares
e fica garantido o não aumento do preço das tarifas em vigor
nos próximos 5 anos.
A Câmara Municipal de Espinho chegou também a acordo
com a empresa concessionária do estacionamento à
superfície em que passa a beneficiar de uma receita bruta
de 1 milhão e 700 mil euros no período remanescente do
contrato em vez dos atuais 500 euros por ano.
Com esta solução a autarquia altera os efeitos do contrato
assinado em 2005 com a empresa concessionária evitando
a instalação de parquímetros em toda a área prevista no
contrato original que vai desde a rua 7 à rua 33 e da rua
8 à rua 28. A alteração ao contrato foi aprovada na última
reunião de câmara. Este processo vai ser submetido à votação
da Assembleia Municipal e vem na sequência das alterações
ao contrato feitas no ano de 2013 que promoveram a redução
da tarifa para 0,75 cêntimos/hora e redução do horário de
estacionamento pago ao sábado das 19 horas para as 15 horas.
O Vice-Presidente da CME, Vicente Pinto afirma que «a condução
deste processo foi difícil desde a primeira hora porque, por um lado
o concessionário tem um contrato assinado que lhe dá direito a plantar
parquímetros praticamente em toda a cidade e por outro lado a posição deste
Executivo, que tendo sido contra esta concessão, vê-se obrigado a sentar-se à
mesa com a empresa concessionária em condições muito desfavoráveis para o
Município de Espinho».
«Sempre me opus quer na oposição quer já no executivo camarário à concessão
do estacionamento em vigor e às condições aprovadas em Regulamento
Municipal de Estacionamento, em sede de Assembleia Municipal»- afirma o
Vice-Presidente da Câmara.
Vicente Pinto considera que «esta negociação não contempla tudo o que
pretendíamos para os espinhenses, mas aproxima-se bastante, criando
condições para que no futuro possamos livremente implementar um conjunto
de medidas de mobilidade na cidade de Espinho em benefício dos residentes e
do comércio local».
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ACORDO COM A EDP
PARA REGULARIZAÇÃO
DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO
À EMPRESA EDP
EDP ACEITOU A PROPOSTA APRESENTADA
PELA AUTARQUIA NO SENTIDO DE FAZER
A LIQUIDAÇÃO DO VALOR TOTAL EM DÍVIDA
A liquidação total da dívida consolidada do Município
de Espinho para com a EDP Distribuição traduz-se
numa redução de 4.695.753,05 euros na dívida da
autarquia.
A EDP aceitou a proposta apresentada pela Câmara
Municipal de Espinho no sentido de fazer a liquidação
do valor total em dívida de 11.739.422,99 euros que
estava previsto até à liquidação da última prestação.
Durante o processo negocial entre as partes foi
acordada uma redução dessa dívida em cerca de 40%
para o valor de 7.043 653,79 euros com o pagamento
integral até 31 de outubro de 2018.
O Município de Espinho recorrerá ao crédito nos
termos do Regime Financeiro das Autarquias Locais.
Trata-se de montantes relativos a fornecimentos
de energia anteriores a 1994 e cujo pagamento foi
diferido no tempo.
O processo aprovado em reunião de câmara
foi remetido para deliberação e autorização da
Assembleia Municipal de Espinho.
O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto
Moreira congratula-se com a resolução de ”um
pesado encargo do município que se arrastava desde
os anos 80”.
Pinto Moreira sublinha a importância deste acordo
com a EDP que "vai permitir uma redução da dívida
do município em 4 milhões e meio de euros dando
continuidade a um trabalho iniciado há 9 anos de
recuperação e saneamento financeiro da autarquia
de Espinho.”
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ROTA CRIATIVA REDE DE
OFÍCIOS TRADICIONAIS
E ARTE CRIATIVA
O Município de Espinho em parceria com a ADRITEM
- Associação de Desenvolvimento Rural Integrado
das Terras de Santa Maria, Junta de Freguesia de
Espinho e a ADCE - Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho, apresentou o novo Centro
de Ofícios Tradicionais da ROTA Criativa.
ROTA Criativa tem como objetivo a criação de
centros de ofícios tradicionais e a capacitação de
artesãos, nos concelhos de Valongo, Gondomar,
Vila Nova de Gaia, Espinho, Santa Maria da Feira,
São João da Madeira e Oliveira de Azeméis.

O projeto visa estimular o artesanato criativo com
o objetivo de sensibilizar e dinamizar as atividades
tradicionais criando para o efeito mecanismos de
apoio e capacitação para a cooperação entre as
Pequenas e Médias Empresas - PME regionais e
os artesãos, através de uma abordagem assente
na inovação, facilitando a cooperação e a rede de
contactos.
O artesão ao inscrever-se na ROTA Criativa fará
parte de uma rede de artesãos, onde a promoção
e a cooperação entre os mesmos torna-se uma
oferta abrangente e mais competitiva.
Os interessados podem fazê-lo no balcão de
atendimento instalado no 1º piso do Mercado
Municipal de Espinho, lojas 14 e 15.
Objetivos do projeto:
· Criar Centros de Ofícios Tradicionais (centros de
incubação para artesãos) enquanto mecanismos
de rede para promoção e dinamização das artes
tradicionais;
· Qualificação do artesanato e de artesãos;
· Criação de artesanato criativo com base na
identidade do território/concelho;
· Dinamizar atividades de promoção, sensibilização
e dinamização das atividades tradicionais;
· Promover práticas de cooperação.
A Rota Criativa é um projeto de qualificação,
financiado ao abrigo do Sistema de Apoio a Ações
Coletivas na tipologia de Qualificação, apoiado
pelo NORTE 2020, através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional.
Para mais informações
http://www.rotacriativa.pt
E-mail: geral@rotacriativa.pt

Intervenção garante
melhores condições
de segurança na orla
costeira da cidade
e a preservação da
extensão do areal na
Praia da Baía.
A obra de reforço do
esporão norte na Praia
da Baía em Espinho,
uma das estruturas de
defesa costeira mais
extensa do País com
aproximadamente
350 metros, ficou
concluída durante
o mês de outubro,
conforme previsão
inicial da Câmara
Municipal Espinho e da
Agência Portuguesa do
Ambiente.

OBRA DE REFORÇO
DO ESPORÃO NORTE
DA PRAIA DA BAÍA
CONCLUÍDA
Os trabalhos executados foram ao nível do
ajustamento e solidificação das peças em betão
que integram a barreira de proteção das vagas e da
energia das ondas e das marés.
Pinto Moreira, Presidente da Câmara, considera
que a execução desta obra é fundamental para
combater a erosão costeira, defender a frente
urbana da cidade e preservar a excelente qualidade
das praias de toda a frente de mar.
A intervenção orçada em 1.340.000,00 mil euros
foi financiada a 85% pelo Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
- POSEUR e os restantes 15% pela Agência
Portuguesa do Ambiente.
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA
FORMAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
DA SOCIEDADE ATUAL
O Gabinete de Apoio ao Empresário e ao
Empreendedor do Concelho de Espinho (GAEE),
foi constituído em 2016 no âmbito do Contrato
Local de Desenvolvimento Social de 3ª Geração
“Espinho Vivo”, sob a responsabilidade da
Associação de Desenvolvimento do Concelho
de Espinho e em estreita parceria com a Câmara
Municipal de Espinho.
Este serviço, criado no concelho para os munícipes
de Espinho, teve por base uma necessidade há
muito identificada, quer por empreendedores
e empresários, quer pela própria Câmara, de
disponibilizar num único espaço, apoio informativo
relativo à criação e apoio ao desenvolvimento
de negócios. O GAEE tem como missão apoiar
empreendedores/as e empresários/as locais,
regionais, nacionais e internacionais recorrendo
a um conjunto de agentes de desenvolvimento
económico, através de parcerias, para apoio ao
empreendedorismo, ao crescimento económico
sustentável e ao desenvolvimento local.

Competências
e Serviços
. Informação
. Análise de ideias de
negócio;
. Enquadramento legal
de negócios;
. Apoio à criação de
empresas;
. Apoios ao
investimento;
. Apoio e incentivos
fiscais;
. Medidas de apoio à
contratação;
. Redes de negócios;
. Sessões de
informação e
workshops.
Estudos e Projetos
Candidaturas
de Projetos de
desenvolvimento
nacionais e europeus;
Desenvolvimento
e partilha de
competências
organizacionais;
Desenvolvimento
de parcerias de
desenvolvimento
nacionais e
internacionais;
Participação em
projetos nacionais
e europeus.
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Consultoria/Serviços
. Candidaturas a
financiamento
. Microcrédito - Planos
de negócio;
. Licenciamento zero –
simplex;
. Diagnóstico
necessidades
de formação e
planificação de
soluções;
. Serviços de
especialidade (jurídico
e outros);
. Promoção de
negócios;
. Planos de
comunicação digital e
marketing;
. Organização de feiras,
eventos e redes de
comercialização.

Horário de
funcionamento
Terça a Sexta –feira
09H00 às 18H00
Morada e Contactos
Mercado Municipal
de Espinho
Rua 16, nº 757, 1º Andar
4500-241 Espinho
Tel. 227 326 051 /
220 973 408
E-mail: gaee@adce.pt

Inserido nas celebrações do mês da Educação a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Espinho, promoveu no passado mês de setembro
uma conferência sobre o Papel da Educação na
Formação Individual e Coletiva da Sociedade Atual.
A iniciativa que contou com a participação do
Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal
de Justiça, Álvaro Laborinho Lúcio, envolveu a
comunidade numa reflexão conjunta, sobre a
cidadania e o papel da educação na sociedade,
nomeadamente na construção dos valores da
igualdade, da democracia e da justiça social.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Espinho, é uma instituição oficial não judiciária com
autonomia funcional que visa promover os direitos
da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a
situações suscetíveis de afetar a sua segurança,
saúde, formação, educação ou desenvolvimento
integral. Constitui-se como entidade de referência
para a efetiva concretização dos Direitos Humanos
de todas e de cada uma das crianças do concelho
de Espinho.
CPCJ Espinho / Contactos
Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Rua 41/ Av. João de Deus
227 321 256 / 967 823 815
cpcj-espinho@cm-espinho.pt
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ESPINHO SOLIDÁRIO

Mais de 11 300 passageiros já usufruíram
do Transporte Gratuito Coletivo para o
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
disponibilizado pelo Município de Espinho.
Desde novembro de 2012 que o autocarro da
Câmara de Espinho faz a ligação entre a cidade e o
CHVNGE - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, no âmbito do projeto "Espinho Solidário”
e que tem na sua génese o transporte gratuito e
universal de munícipes até à unidade hospitalar.
O objetivo desta iniciativa é atenuar as dificuldades
de acesso de muitos espinhenses aos cuidados
de saúde, desde que em 2007 foi criado o Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho, que
agregou o Hospital Nossa Sra. da Ajuda.
Para Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal,
a insuficiência económica de muitas famílias e
a falta de transportes diretos para as unidades
hospitalares de Gaia levou a autarquia a criar este
serviço fundamental para a mobilidade dos nossos
munícipes.
O acesso a este transporte é gratuito e universal
para todos os residentes no concelho que tenham
necessidade de se deslocar ao hospital de Gaia para
consultas, exames, tratamentos e cirurgias em
ambulatório marcadas.
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Diariamente são realizadas 4 viagens, duas de ida
no sentido "Espinho – Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho ” e duas de regresso "Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho – Espinho”,
por período (manhã e tarde), nos seguintes
horários:
Manhã
Ida: 07H10
Regresso: 12H10
Tarde
Ida: 11H55
Regresso: 15H10
Este serviço funciona mediante marcação
prévia para a qual é obrigatória a apresentação
de comprovativo da marcação do ato médico/
assistencial emitido pelo Centro Hospitalar, bem
como do respetivo documento de identificação e
de um comprovativo de residência no concelho de
Espinho.
Inscrições:
Pólo de atendimento da Divisão de Ação Social,
Intergeracional e Saúde
Edifício da Junta de Freguesia de Espinho
Rua 23, n.º 271,
Das 09H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00
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FUNDO DE EMERGÊNCIA
SOCIAL MUNICIPAL
APOIA FAMÍLIAS CARENCIADAS,
EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SOCIAL GRAVE
CONTRATO LOCAL
DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE 3ª GERAÇÃO
ESPINHO VIVO
O Contrato Local de Desenvolvimento Social de
3ª Geração (CLDS 3G) - Espinho Vivo decorreu
de 02 de Novembro de 2015 a 01 de Novembro
de 2018, sob coordenação da Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e em
parceria com Cerciespinho e o Centro Social de
Paramos.
O programa teve como finalidade promover a
inclusão social dos cidadãos, através de ações
a executar em parceria, por forma a combater a
pobreza persistente e a exclusão social.
Desenvolveu a sua intervenção junto de cerca de
3000 pessoas, desde jovens estudantes do ensino
secundário, a pessoas em situação de desemprego,
a empresários/as e empreendedores/as, bem
como crianças, pessoas com deficiência e adultos
inativos, residentes nos Complexos de Habitação
Social.

Pelo quarto ano consecutivo, o Fundo de
Emergência Social Municipal 2018, criado pela
Câmara Municipal de Espinho vai proceder à
entrega de 25 mil euros em tratamentos dentários
e oftalmológicos a munícipes com dificuldades
económicas.

Este programa resultou na criação de 163
empregos, 20 novas empresas, duas associações
de moradores nos Complexos de Habitação Social,
duas associações de jovens (Fans & Friends e Funny
Guys), grupos de futebol de rua com participação
em campeonato nacional e europeu, Guia de
Apoio ao Emprego, Evento de Produtos Biológicos,
Saúde e Bem-estar “Espinho Natura”, Concurso de
Ideias Empreendedoras nas três Escolas de Ensino
Secundário de Espinho e um Gabinete de Apoio ao
Empresário e ao Empreendedor (GAEE).
Áreas de Intervenção:
· Empreendedorismo
· Emprego
· Formação
· Promoção da saúde
· Desenvolvimento de competências
pessoais e sociais
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"A autarquia continua a reforçar este apoio
e alargá-lo aos munícipes sinalizados com
necessidades e carência económica no sentido de
lhes devolver a sua autoestima, promover a saúde
oral e aumentar as possibilidades de inserção
profissional para quem está desempregado", afirma
a vereadora com o pelouro da ação social, Lurdes
Ganicho.
O Fundo de Emergência Social Municipal surge
como medida de apoio social, com destaque para
o apoio às despesas de saúde de estomatologia
e oftalmologia, áreas que continuam a ser
identificadas com carências graves e escassez de
resposta na saúde.
Famílias carenciadas, em situação de emergência
social grave são os destinatários deste apoio.
A execução deste programa é realizada em
articulação com as entidades que integram o
Núcleo Local de Inserção e a Rede Local de Inserção
Social, devendo os interessados contactar os
serviços técnicos de acompanhamento para
submissão das candidaturas.
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Stefan Mathers

Stefan Mathers

Soraya Van Den Berg

Para celebrar o Dia Mundial do Turismo, que se
realiza anualmente a 27 de setembro, a Câmara
Municipal de Espinho, promoveu o “Desafio
Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos” que tem como
objetivo a promoção e divulgação da cultura e do
património do concelho, assim como o seu vínculo
ao mar e às suas raízes históricas.
Na sua 3ª edição, a iniciativa composta por uma vertente competitiva e por uma
exposição dos trabalhos selecionados, teve como tema os produtos turísticos
estratégicos do concelho, Praias, Surf e Mercado Semanal/Feira de Espinho.
Das fotografias premiadas, foram selecionados 12 que vão integrar o
“Calendário 12 Meses 12 Fotos” para o ano 2019, que será distribuído em
eventos e feiras nacionais e internacionais de promoção do Municipio.
As fotografias vencedoras vão ainda ser publicadas no Novo Site do Turismo.
Nesta edição participaram 23 concorrentes, num total de 157 fotografias
submetidas a concurso.
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António Carlos Costa

12 MESES 12 FOTOS
DESAFIO FOTOGRÁFICO

Júri do Concurso

Vencedores do Concurso

Domingos Santos: Fotógrafo profissional. Terceira
geração de uma família dedicada à fotografia
há quase 100 anos. Dedica-se principalmente à
reportagem social e empresarial e fotografia de
estúdio. Depois de 5 anos a trabalhar com o seu pai,
abriu o seu 1º estúdio há 25 anos.
Pedro Matos: Sempre trabalhou na área da
comunicação. Vencedor de vários prémios e
galardões fotográficos. Foi durante seis anos editor
fotográfico da revista Executivo (Angola) e durante
seis anos, fotojornalista da revista Nós Genti Cabo Verde.
Filipe Braga: Em 1995 inicia a profissão de
fotógrafo. Tem realizando inúmeros trabalhos
publicitários, editoriais, arquitetura, retrato e
fotografia de obras de arte, contando já com mais
de três centenas de nomes de artistas e arquitetos
cujas obras fotografou. Mantém uma colaboração
assídua com a fundação de Serralves, Culturgest e
muitas galerias e artistas.

António Carlos Pereira Costa 1 fotografia premiada
Soraya Van Den Berg 2 fotografias premiadas
Stefan Mathers 3 fotografias premiadas
Mariana Dezolt R. Loureiro 2 fotografias premiadas
Maria Lurdes Figueiredo 1 fotografia premiada
Filipe M. Gonçalves Couto 3 fotografias premiadas
e atribuição do melhor conjunto de 12 fotografias
Prémios
Melhor foto por mês prémio monetário no valor
de €125
Melhor conjunto de doze (12) fotografias prémio
monetário no valor de €125
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PROGRAMA
DE ATIVIDADES
SÉNIOR
Plano de caráter social e de ocupação saudável dos
tempos livres da população sénior com idade igual
ou superior a 55 anos.
Dirigido aos munícipes reformados e residentes no
Concelho com mais de 55 anos de idade, a Câmara
Municipal de Espinho implementa programa
de Atividades com o objetivo de desenvolver a
ocupação saudável dos tempos livres e o convívio
entre a população sénior do concelho.
O Programa de Atividades Sénior materializa-se na
dinamização de diferentes tipos de iniciativas com
o objetivo principal de potenciar a manutenção
das capacidades, habilidades e destreza da
população sénior, motivando-a para uma vida ativa,
participativa, solidária, crítica e útil ao seu meio
social.

“BAILES SÉNIORES +55”

Realizam-se mensalmente, no 4º domingo do mês,
pelas 15:00 horas, no Salão Nobre da Piscina Solário
Atlântico e conta com música ao vivo e uma tarde
de baile e muita animação.

“FESTAS TEMÁTICAS SÉNIORES +55”

Assinalam as diferentes épocas do ano, com
música, dança e um lanche alusivo à temática.
Realizam-se no 4º domingo do mês, pelas 15:00
horas, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico.
- Festa da Primavera, em abril;
- Festa de Verão, em junho;
- Festa de Final do Verão, em setembro;
- Festa de S. Martinho, em novembro;
- Festa de Natal* (excecionalmente realiza-se no
3º domingo do mês)

A Câmara de Espinho inaugurou no passado dia 16
de Outubro a Via Permeável que garante acesso ao
aglomerado habitacional da Praia de Paramos.
"Resolvem-se de uma vez dois problemas graves do
lugar da Praia de Paramos, onde a via de acesso às
habitações ficava muitas vezes intransitável devido
a inundações e onde as casas, apesar de situadas
a poucos metros de uma estação de tratamento de
águas residuais, curiosamente ainda não estavam
servidas por redes de água e saneamento, o que era
incompreensível nos tempos que correm", declarou
o presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira.
No caso da via permeável, a obra enquadra-se no
programa de valorização e requalificação da faixa
litoral de Espinho e envolve um percurso de 1.200
metros ao longo do cordão dunar de Paramos, pelo
que o respetivo projeto foi previamente sujeito ao
parecer de diversas entidades.

"É disso caso a Agência Portuguesa do Ambiente, o
Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta
e até o Ministério da Defesa, já que, além de a
estrada abranger uma área ambientalmente muito
sensível, também atravessa terrenos militares",
referiu Pinto Moreira.
A construção da via permeável de acesso à Praia
Paramos teve um custou total de 320 mil euros,
sendo que esse valor foi totalmente suportado pela
autarquia. A esse investimento acrescem depois
os 161 mil euros aplicados nos ramais de ligação às
redes de abastecimento de água e de saneamento,
para os quais já houve uma comparticipação de
85% no âmbito do POSEUR - Programa Operacional
de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos.
Com a execução desta obra, os moradores da
Praia de Paramos, podem requerer gratuitamente
os ramais de ligação entre as suas habitações
e a rede pública de abastecimento de água e de
saneamento.

“VIAGENS SÉNIORES +55”

O programa das viagens pretende proporcionar
momentos de lazer e de convívio e dar a conhecer
aos idosos do concelho destinos nacionais e
internacionais com interesse histórico, cultural e
turístico. Em 2018 os destinos selecionados foram
Paris, Açores, Costa Amalfitana, Marrocos, Viena e
Cruzeiro no Báltico.

“DIA METROPOLITANO DOS AVÓS”

A Área Metropolitana do Porto promove no dia 26
de Julho de cada ano, o Dia Metropolitano dos Avós,
com a realização de um espetáculo dirigido aos
avós oriundos dos vários concelhos da região. Este
evento privilegia a oferta cultural e recreativa dos
municípios da AMP, reforçando toda a sua dimensão
metropolitana.
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INAUGURAÇÃO DA VIA
PERMEÁVEL DE ACESSO À
PRAIA DE PARAMOS
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O Município de Espinho aprovou um apoio
financeiro a todos os alunos do 1º ao 12º ano de
escolaridade, residentes no concelho. Este é um
apoio às famílias com filhos em idade escolar que
se enquadra numa política de incentivo à fixação
de jovens no concelho.
Para Vicente Pinto, Vice-Presidente da Câmara “o
Município de Espinho tem estado na frente no que
respeita ao apoio à Educação. Fomos pioneiros na
oferta dos manuais escolares a todos os alunos
e apostámos na requalificação das escolas. Este
apoio que atribuímos às famílias enquadra-se nesta
visão de que o nosso futuro coletivo depende da
Educação que proporcionarmos aos jovens."

Sou candidato. Qual é o apoio Município
de Espinho?
1º ao 6º ano de escolaridade - 30 €
7º ao 12º ano de escolaridade - 60 €

Este programa Cheque-Educação abrange cerca
de 3 mil alunos.
Este ano a candidatura ao cheque-educação
será efetuado exclusivamente através de novo
modelo de candidatura online que em breve estará
disponível na página da Internet do Município.

Quais as condições de acesso ao
Cheque-Educação?
. O Aluno tem que residir e estudar
simultaneamente no concelho Espinho;

Onde me posso informar?
http://portal.cm-espinho.pt

. O Aluno tem que frequentar o 1.º, 2.º ou
3.º ciclo, do Ensino Básico e Secundário em
estabelecimentos de ensino do concelho de
Espinho;

P. 24 REVISTA

ESPINHO NOV-DEZ

AGENDA
CULTURAL

CHEQUE-EDUCAÇÃO
ALARGADO
ATÉ AO 12ºANO

2

ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO OU LOCAL
DAS INICIATIVAS PUBLICADAS NESTA
REVISTA SÃO DA RESPONSABILIDADE DOS
PROMOTORES.

1, 2, 4, 6 E 7 NOV
VARIÁVEL

ATÉ 15 DEZ
10H00 ÀS 17H00

CINEMA

EXPOSIÇÕES

Assim Nasce uma Estrela

Exposição “Amadeo”

A Star is Born, de Bradley Cooper
Com: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
EUA. 2018. 135 min. Drama/Romance. M/14

No ano em que se comemora o Centenário do
falecimento de Amadeo de Souza-Cardoso
(25/10/2018) em Espinho, 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 de Souza-Cardoso.

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 14 anos
Sessões Quinta-feira (feriado) e Domingo: 15h00 e 18h00
Sexta: 16h30 e 21h30
Terça e Quarta-feira: 16h30

3 NOV SÁB
20H00

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)

DANÇA

Solverde World Battle 2018

2 A 10 NOV
EXPOSIÇÕES

ATC366++ "pequena exposição de pequenas
obras de grandes artistas e mais umas coisas"
Os ATC's (Artist Trading Cards) são, como o nome
indica, obras de arte criadas com intenção de
serem trocadas. Nesta exposição, vamos poder
observar uma seleção de obras de uma coleção
que conta com 482 obras de 30 artistas de 15
diferentes nacionalidades.

Os melhores b-boys do mundo regressam ao
palco do Casino Espinho, no dia 3 de Novembro
para a Solverde World Battle- The Bboy Gala,
um espetáculo além-fronteiras e reconhecido
mundialmente, produzido por Max Oliveira.
Pelo quinto ano consecutivo, a Solverde traz
a Portugal as tradicionais danças de rua e o
breakdance para uma mega batalha no luxuoso e
requintado ambiente do Salão Atlântico, no qual
participam os melhores praticantes de b-boying,
oriundos de 9 países dos vários cantos do mundo.
Uma gala apresentada por Susana Cunha
Guimarães e Max Oliveira, que tem vindo a
revolucionar a dança urbana internacional
e surpreendendo o público a cada edição,
proporcionando uma batalha de talento imperdível.
Casino Espinho

Jantar-Espetáculo: €40/pessoa (sem bebidas)

9 NOV SEX
18H30

3 NOV SÁB
15H00

LIVROS

LIVROS

“Pensar a Escrita”
com o escritor João Tordo

Lançamento do livro infantil “Aratipum” de
Anne Caroline Soares

João Tordo nasceu em Lisboa em 1975.
Licenciou-se em Filosofia e estudou Jornalismo e
Escrita Criativa em Londres e Nova Iorque.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

“O tesouro dos gnomos
está a correr perigo!
O bruxo Aratipum os roubou!
Com a preciosa ajuda do Leo, do
Luca e da Lara irão os pequeninos
gnomos recuperá-lo??
E, claro, das Fadas Cintilante e
Tempestade!"

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
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9 NOV SEX
21H30
MÚSICA

Orquestra Clássica de Espinho
Gilles Apap - Violino
Pedro Neves - Direcção musical
A Capital do Violino recebe uma grande obra e
um grande violinista. Apesar do pouco sucesso
na estreia, o único concerto para violino que
Beethoven compôs é hoje uma das obras essenciais
para esse instrumento. E que melhor forma de o
apresentar do que numa versão do irreverente
Gilles Apap, conhecido pela sua abordagem fresca
e desconcertante.

10 NOV SÁB
20H00
MÚSICA

Gala São Martinho: Camané
Camané, um dos nomes maiores da actualidade
do Fado que conta com uma carreira e um
percurso dignos de destaque, quer nacional
quer internacional, é o convidado da Gala de São
Martinho do Casino Espinho no dia 10 de Novembro,
apresentando-se com um projeto que presta
homenagem ao mítico “Alfredo Marceneiro“.
Através deste espetáculo, Camané presenteará
o público com uma interpretação pautada pela
sensibilidade musical e pelo conhecimento
particular da cultura do Fado. Fazem parte desta
homenagem, entre tantos outros estilos de
fado, “Fado Cravo” e “Fado Bailado”, trazendo a
sonoridade e a essência da raiz, tanto na música
como nas próprias letras da época.
A emoção, a tradição enriquecida com a dose certa
de risco e a sua versatilidade fazem do artista uma
referência nacional.
Casino Espinho

Jantar-Concerto: €75/pessoa (sem bebidas)

10 NOV SÁB
21H30

PROGRAMA
Ludwig van Beethoven
Concerto para Violino, em Ré Maior, op. 61
Concerto integrado na iniciativa Anta Capital do
Violino da Junta de Freguesia de Anta

MÚSICA

MISTY FEST 2018
BEATRIZ NUNES

Auditório/Academia de Espinho

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

Beatriz Nunes - Voz
Mário Franco - Contrabaixo
Luis Barrigas - Piano
Jorge Moniz - Bateria
Canto Primeiro é o título do álbum lançado este
ano, mas não traduz verdade porque Beatriz
Nunes, 30 anos, tem um percurso já vasto, feito
de estudo e entrega, de experiências intensas - do
Conservatório a digressões internacionais com
Madredeus ao lado de Pedro Ayres Magalhães e
Carlos Maria Trindade -, de exploração de múltiplas
vertentes - da música popular e do jazz, à erudição
do canto lírico - de devolução dos conhecimentos
adquiridos através do ensino. Na verdade, 30 anos
é muito pouco para tanta bagagem. Com este
primeiro projeto em disco, que tem merecido
rasgados elogios da imprensa nacional, Beatriz
Nunes afirma-se como uma das grandes certezas
da música portuguesa.
Auditório/Academia de Espinho

Normal €12 . C/ Cartão Amigo ADE €10 C/ Cartão Amigo ADE+
€9 Destinatários m/6 anos
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6 A 9 NOV
10H00 ÀS 13H00

8, 9, 10 E 11 NOV
VARIÁVEL

23 NOV SEX
20H00

FORMAÇÕES

CINEMA

MÚSICA

8.ª Edição Formação Informal para
Seniores: Informática

O Primeiro Homem na Lua

Fusion Fighters

First Man, de Damian Chazelle
Com: Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler
EUA. 2018. 128 min. Histórico/Drama. M/12

Os irlandeses Fusion Fighters invadem o Casino
Espinho com fabulosas performances de dança
que celebram a música e a cultura irlandesa. Da
formação, composta por homens e mulheres de
diferentes idades, fazem parte vários campeões
mundiais e estrelas de espectáculos consagrados
como o “Riverdance” e o “Lord of the Dance” &
“Celtic Woman”.
Os seus espetáculos são aclamados um pouco por
todo o planeta e até no mundo virtual, onde cada
vídeo publicado se torna rapidamente viral e faz as
delicias dos apaixonados pela dança, o que faz com
que esta seja uma das comunidades de dança mais
influentes da actualidade. Só entre 2017 e 2018
conquistaram 100 mil seguidores e somaram mais
de 100 milhões de visualizações. Um espectáculo
diferente que vai encantar o público em Espinho.

A formação informal para seniores de informática,
destina-se àqueles que:
• têm mais de 55 anos;
• possuam um computador portátil;
• sejam leitores e tenham a sua situação
regularizada na Biblioteca Municipal.
Custos: O custo de cada inscrição será a entrega de
um bem alimentar, vestuário ou brinquedo que será
oferecido à Associação de Solidariedade “Espinho
Solidário”.

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 Quinta-feira: 16h45
Sexta e Sábado: 16h30 e 21h30
Domingo: 15h00 e 18h00

17 NOV SÁB
21H30
MÚSICA

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Midori Takada

20 A 23 NOV
10H00 ÀS 13H00
FORMAÇÕES

9.ª Edição Formação Informal para
Seniores: Informática

21, 22, 23 E 25 NOV
VARIÁVEL

Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior) Destinatários Maiores de 14 anos
Sessões Quarta e Quinta-feira: 16h45
Sexta: 16h30 e 21h30, Domingo: 15h00 e 18h00

CINEMA

O Quebra-Nozes e os Quatro-Reinos
The Nutcracker and the Four Realms, de Lasse
Halström
Com: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Morgan
Freeman, Helen Mirren
EUA. 2018. Fantasia/Aventura. M/12
Multimeios de Espinho
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A percussionista e compositora japonesa Midori
Takada criou ao longo dos últimos 40 anos
um corpo de trabalho que tem despertado
continuamente o fascínio na imprensa e no público
em todo o mundo. Os seus discos, com destaque
para a obra-prima Through The Looking Glass
(1983), têm vindo a ser reeditados nos últimos
anos para atender à crescente procura e
curiosidade pela sua obra. Coincidindo com essas
reedições, Mirodi Takada fez um regresso triunfante
às salas de concertos e festivais de todo o mundo,
incluindo actuações esgotadas no Barbican de
Londres, no Palais de Tokyo, em Paris, e no Hebbel
am Ufer , em Berlim. As suas apresentações,
profundamente espirituais, fascinam pela
sua técnica virtuosa, sensibilidade acústica,
iluminação coreografada e pela experiência
auditiva transformadora. Mais do que um concerto,
esta noite com Midori Takada promete ser uma
experiência total para os sentidos.

Casino Espinho

Jantar-Espetáculo: €50/pessoa (sem bebidas)

Auditório/Academia de Espinho

Normal €8 . C/ Cartão Amigo ADE €6 C/ Cartão Amigo ADE+ €4
Destinatários m/6 anos
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23 NOV A 6 JAN

12 A 18 NOV

CINANIMA

Sob o tema “Cidade Encantada”, Espinho prepara
nesta época do ano uma agenda preenchida de
animação e propostas para todos os gostos e
idades. As ruas ganham uma nova sonoridade e
um colorido diferente, com iluminações alusivas
à quadra, música, animação de rua entre muitas
outras atividades culturais.
Na cidade existirá ainda o Jardim Encantado, um
lugar mágico onde as histórias espreitam por entre
a folhagem, onde os sons sopram através do vento
norte inspirando o público a percorrer e a participar
nos inúmeros eventos que preparamos para si.
Ruas da Cidade/ Parque João de Deus

O CINANIMA – Festival Internacional de
Cinema de Animação de Espinho, na sua 42.ª
Edição, apresenta um programa diversificado,
original e inovador.
Do Centro Multimeios, ao FACE – Fórum de
Arte e Cultura de Espinho, passando pela
Biblioteca José Marmelo e Silva e ainda pelo
Casino Espinho, o CINANIMA recebe milhares
de espectadores.

PROGRAMA:
23 de Novembro
Inauguração da Iluminação de Natal
18H00 |Largo da Câmara Municipal |
Ruas da Cidade

Haverá um total de 85 sessões, com exibição
de 375 filmes de 43 países. Decorrerão ainda
7 masterclasses com nomes da animação
mundial, 8 workshops, várias exposições
e encontros. O Festival abrirá no dia 12, às
22:00, no Centro Multimeios, com a exibição
da longa metragem “Another Day of Life”
dos realizadores Damian Nenow e Raúl de
la Fuente. A sessão de encerramento e
entrega de prémios decorrerá no mesmo
local, também às 22:00, no sábado, dia 17
de Novembro. No domingo, 18, haverá várias
sessões com os filmes premiados.

2 de Dezembro
Chegada do Pai Natal à cidade Encantada
15H00 | Ruas da Cidade
13 de Dezembro
Concerto de Natal
21H30 | Igreja Matriz de Espinho
17 a 23 de Dezembro
Jardim Encantado
Sessões às 10H00 ; 14H30; 16H00|
Parque João de Deus

Multimeios de Espinho/ Fórum de Arte e Cultura de
Espinho (FACE)/ Biblioteca Municipal José Marmelo
e Silva /Casino Espinho
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24 NOV SÁB
20H00

27 A 29 NOV
10H00 E 14H30

MÚSICA

MUSICAL

Berg

Cinderela – A Magia do Musical

Berg é o músico português que sobe ao palco do
Casino Espinho no dia 24 de Novembro.
Uma das melhores vozes masculinas da
actualidade, o artista estreou-se a solo no
panorama musical em 1999. Em Fevereiro de 2014
foi o grande vencedor do Factor X Portugal, o que
o fez abraçar a sua carreira a solo e conquistar o já
tão merecido reconhecimento público.
Após vários anos de carreira a acompanhar diversos
músicos portugueses, este Berg mais maduro e
confiante assume com naturalidade esta nova
etapa da sua vida, onde a sua faceta de frontman
e homem de palco é evidenciada.

É um espetáculo destinado a crianças a partir dos
3 anos (adequado para o Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclo )
e sem limite de idade, com uma mensagem que se
enquadra nos conteúdos pedagógicos e educativos.
As sessões realizam-se às 10h00 e 14h30 e
destinam-se ao público escolar.
Funciona por marcação prévia e o preço do bilhete
p/ pessoa é de 5€.
Oferta de 1 bilhete ao professor acompanhante/
responsável, por cada 10 alunos.
Multimeios de Espinho

Reservas e Informações Cátia Tavares (Produção Executiva)

Casino Espinho

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

30 NOV SEX
21H00

30 NOV SEX
21H30

TEATRO

MÚSICA

“Orgasmos” a Obra
Um espetáculo com Norkys Batista

Giant Sand
Lançado em 1985, Returns To Valley Of Rain foi o primeiro disco dos Giant Sand,
que com o passar do tempo se transformaram numa das mais respeitadas
instituições musicais norte-americanas. A partir de Tucson, os Giant Sand
mostraram-se exímios ao fundir géneros como a Americana, o rock a altcountry e assinaram uma discografia extensa dedicada a retratar os Estados
Unidos da América ao longo de mais de 30 anos. Liderados por Howe Gelb,
os Giant Sand apresentam-se em Espinho para celebrar esse primeiro disco
(entretanto regravado e lançado em 2018) e toda uma carreira de uma banda
sem a qual não se pode contar a história da música norte-americana das
últimas décadas. Um concerto a não perder.

A artista Norkys Batista apresenta o seu espetáculo
“Orgasmos”, em Espinho, no dia 30 de Novembro.
Entre anedotas, confissões, música e dança, Norkys
apresenta a história do prazer, tanto masculino
como feminino.
Multimeios de Espinho

Bilhete: https://abcesargroup.entradas.plus/entradas/en/
comprarEvento?idEvento=5616

Auditório/Academia de Espinho

Normal €12 . C/ Cartão Amigo ADE €10 C/ Cartão Amigo ADE+ €9
Destinatários m/6 anos
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1 DEZ SÁB
21H30

1 PARA 2 DEZ
21H00 ÀS 10H00

6, 7, 9, 11 E 12 DEZ
VARIÁVEL

FESTIVAL DE TUNAS

LIVROS

CINEMA

VIII Natalis Vivere Spinus,
Festival de Tunas Académicas

Espinho cidade Encantada
10ª edição “Adormecer com as Letras"

Bohemian Rhapsody (Sujeito a Confirmação)

Natalis Vivere Spinus afirma-se como um dos principais festivais de tunas
académicas do país que foca a quadra e o espírito de Natal.

Integrado no projeto “Espinho, Cidade Encantada”,
no dia 1 de dezembro, na Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva, irá-se realizar a 10ª edição da
atividade “Adormecer com as Letras”.
Esta iniciativa, que decorre anualmente, pretende
aproximar as crianças do mundo dos livros e da
leitura e tem como pretexto a comemoração
da época natalícia. A atividade decorrerá num
ambiente completamente diferente daquele a que
todos estão habituados e visa, essencialmente,
desconstruir a perceção que a maioria das crianças,
e até mesmo os adultos, têm em relação
a este tipo de espaços públicos de leitura,
despertando-os para o gosto pelo livro e pela
leitura.

Este ano sobem ao palco da Sala António Gaio algumas das melhores tunas
académicas nacionais, com destaque para a AFONSINA - Tuna de Engenharia
da Universidade do Minho, vencedora do prémio "Melhor Tuna" da edição
anterior, a Tuna-MUs -Tuna Médica da Universidade da Beira Interior, a
Musicatta Contractile da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto,
TFEP - Tuna Feminina de Economia do Porto e a TDUP - Tuna do Distrito
Universitário do Porto como tuna convidada.
As atividades têm inicio marcado para as 15:00 horas com a chegada das Tunas
à cidade para o habitual Passa-Calles, brindando os presentes com o espírito
académico e as tão aguardadas serenatas que tanto encantam.
Multimeios de Espinho

Org. Associação Empresarial Viver Espinho

Bohemian Rapsody, de Dexter Fletcher e Bryan
Singer
Com: Rami Malek, Ben Hardy, Joseph Mazzello
RU/EUA. 2018. Drama
Multimeios de Espinho

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

Oferta da ceia e do pequeno-almoço.
Acolhimento e acompanhamento permanente por
parte dos técnicos da Biblioteca.

1 DEZ SÁB
21H30
MÚSICA

Joyce Moreno
Em 2018 a brasileira Joyce Moreno celebra 50 anos carreira. Nascida no Rio
de Janeiro, a cantora, compositora, arranjadora e instrumentista tem na sua
bagagem uma extensa discografia e cerca de 400 gravações de músicas
suas por alguns dos maiores nomes da música popular brasileira como Elis
Regina, Maria Bethania, Gal Costa, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Edu
Lobo ou Elizeth Cardoso, e nomes internacionais como como Annie Lennox,
Omara Portuondo ou Gerry Mulligan. A sua marca registada foi, desde o início
da carreira, a linguagem feminina na primeira pessoa, no que foi pioneira: foi
a primeira compositora brasileira a se expressar desta forma na história da
MPB. Nesta digressão, Joyce Moreno celebra os 50 anos do lançamento do seu
primeiro disco, Joyce (1968), que tratou de regravar muito recentemente. Uma
oportunidade única de celebrar o legado de uma das maiores vozes de sempre
da música brasileira.
Auditório/Academia de Espinho

Normal €12 . C/ Cartão Amigo ADE €10 C/ Cartão Amigo ADE+ €9
Destinatários m/6 anos
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As inscrições para a edição de 2018 são dirigidas a
crianças dos 6 aos 10 anos (prioridade para quem
nunca participou). Dos dias 22 de novembro até
ao dia 25 de novembro só aceitamos inscrições
de quem nunca participou. A partir do dia 26 de
novembro as inscrições são abertas aos restantes.
A inscrição é gratuita e presencial na Biblioteca
Municipal por um adulto responsável.
Máximo de inscrições: 20 crianças

2, 4 E 5 DEZ
VARIÁVEL
CINEMA

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Monstros Fantásticos: Os Crimes de
Grindelwald
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 Domingo: 15h00 e 18h00
Terça e Quarta-feira: 16h30

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, de
David Yates
Com: Eddie Redmayn¬¬e, Johnny Depp, Jude Law
RU/EUA. 2018. Drama/Fantasia. M/12
Multimeios de Espinho
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10 DEZ SEG

20, 21, 22, 23 E 26 DEZ
14H30

14 DEZ SEX
21H30

CONFERÊNCIAS

CINEMA

MÚSICA

Comemoração dos 70 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e os 40 anos
da adesão de Portugal à Convenção Europeia
dos Direitos Humanos
A convite da Comissão Nacional da Rede de
Bibliotecas Associadas da UNESCO, da qual a
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva faz parte,
iremos comemorar esta efeméride com diversas
atividades para um público alvo abrangente.

Grinch / V.P. 2D
Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas!, de
Peter Candeland
EUA. 2018. 90 min. Animação. M/6
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 6 anos

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

VÁRIAS DATAS
20H00

Marta Hugon
Daniel Dias / Paulo Perfeito - Direcção Musical
“Holiday Sing”
A suíte Quebra-Nozes de Tchaikovsky, mais tarde
re-orquestrada e estilisticamente adaptada por
Duke Ellington para a sua orquestra, e algumas
belas canções que preenchem o nosso imaginário
Natalício serão o ponto de partida para um concerto
bem açucarado e com cheirinho a canela. À
Orquestra de Jazz de Espinho juntar-se-á a cantora
Marta Hugon num concerto que revisitará as
sonoridades que a telefonia propagava em meados
do século passado.
Auditório/Academia de Espinho

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

MÚSICA/DANÇA

Around The World
Casino Espinho

Dia 2 e 9 NOV - Jantar (Buffet): € 39 / pessoa (s/ bebidas)
Dia 5, 6, 19 e 20 DEZ - Jantar Espetáculo: € 25 / pessoa
Dia 8 e 22 DEZ - Jantar Espetáculo: € 32,5 / pessoa
(s/ bebidas)
Dia 7 e 21 DEZ - Jantar (Buffet): € 39 / pessoa (s/ bebidas)
Só Espetáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)

VÁRIAS DATAS
20H00
MÚSICA/DANÇA

Puro Latino
Casino Espinho

Dia 16 e 30 NOV - Jantar (Buffet): € 39 / pessoa (s/ bebidas)
Dia 17 NOV, 1 e 29 DEZ - Jantar: € 32,5 / pessoa (s/ bebidas)
Dia 12, 13, 26, 27 DEZ - Jantar Espetáculo: € 25 / pessoa
Dia 14 e 27 DEZ - Jantar (Buffet): € 39 / pessoa (s/ bebidas)
Só Espetáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibilidade)
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18 A 20 DEZ
9H00 ÀS 17H00
PLANETÁRIO

Multimeios de Espinho

Mais Informações: 227 331
190/ info@multimeios.pt

Inscrição: €10

Astrónomo por 1 dia
Sabes o que é ser Astrónomo? Gostavas de saber como estudamos os astros
e o Universo? Então participa nesta iniciativa, durante as férias do Natal.
Propomos que durante um dia experimentes o que é ser astrónomo, realizando
um conjunto de interessantes atividades que se desenvolvem durante um dia
intensivo. Como funciona um telescópio, como obtemos belas imagens de
objectos celestes, encontrar planetas extra-solares, e ainda assistir a uma
sessão de planetário, serão algumas das actividades que iremos desenvolver.
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MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO

20, 21, 22, 23 E 26 DEZ
VARIÁVEL
CINEMA

Sessão Dupla: Observação + Sessão de Planetário
ESTREIA NACIONAL
O Regresso de Mary Poppins

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.

Mary Poppins Returns, de Rob Marshall
Com: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl
Streep, Colin Firth
RU/EUA. 2018. Fantasia/Musical

Sessões
3 e 10 NOV- 21H15 / 8 e 15 DEZ - 21H15
Bilhete 6€ (adulto), 5€ (estudante e sénior), 15€ (família - 3 elementos),
4€ (criança extra até 12 anos)

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

Multimeios de Espinho

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

27, 28, 29 E 30 DEZ E 2 JAN
14H30

As reservas devem ser efectuadas para o
Tel: 22 733 11 90 ou email. info@multimeios.pt, ou ainda no próprio
Multimeios de Espinho.

CINEMA

Força Ralph: Ralph vs. Internet / V.P. 2D
Ralph Breaks the Internet: Wreck-it Ralph 2,
de Phil Johnston e Rich More
EUA. 2018. Animação. M/6
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 6 anos

A Vida das Árvores

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

27, 28, 29 E 30 DEZ E 2 JAN
VARIÁVEL
CINEMA

Destinatários
Maiores de 4 anos
Sessões
3, 10, 17 e 24 NOV - 15H30
2, 9, 16, 23 E 30 DEZ - 15H30
26 a 28 DEZ - 15H30

Aquaman (3D) (Sujeito a Confirmação)
Multimeios de Espinho

Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões Terça e Quinta-feira: 16h30
Sexta e Sábado: 16h30 e 21h30
Domingo: 16h30 e 18h30
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Nós somos Aliens
(3D)

Lendas do Céu
Noturno: Perseu
e Andrómeda

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.

Destinatários
Maiores de 8 anos
Sessões
3, 10, 17 e 24 NOV- 16H30
1, 8, 15, 22 e 29 DEZ - 16H30
18 a 21 DEZ - 16H00

Destinatários
Maiores de 4 anos
Sessões
1, 4, 11, 18 e 25 NOV - 15H30
1, 8, 15, 22 e 29 DEZ - 15H30
18 a 21 DEZ - 15H00
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Sol, a Nossa Estrela
Descubra os segredos
da estrela mais
importante das nossas
vidas nesta sessão de
planetário e deixe-se
envolver por imagens
nunca antes vistas
da violenta superfície
do Sol no formato de
cinema imersivo.
Destinatários
Maiores de 8 anos
Sessões
1, 4, 11, 18 e 25 NOV - 16H30
2, 9, 16, 23 e 30 DEZ - 16H30
26 a 28 DEZ - 16H00
Bilhete 4,5€ (adulto), 3,8€
(estudante e sénior), 11€
(família - 3 elementos), 4€
(criança extra até 12 anos)
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Salão Atlântico
Chatanooga Big Band / Rat Pack /
Sonus Faber
Jantar-Gala: €250 / pessoa
Baccará
Orquesta Televisión / The Royal Band /
Classic Dance
Jantar- Gala: €125 / pessoa

31 DEZ

PRAIA DA BAÍA
A Praia da Baía será o ponto de partida para a
despedida da última noite do ano e a entrada
em 2019, oferecendo uma noite especial de
passagem de ano ao som da Orquestra Bamba
Social e Tiago Nacarato. O fogo de artifício
lançado da praia à meia-noite assinala a
chegada do Novo Ano!
A animação continua a seguir à entrada do
novo ano com Dj para uma grande noite de
festa e alegria.

22H30
Orquestra Bamba Social
e Tiago Nacarato
00H00
Espetáculo PIromusical
00H15
DJ´s
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13 E 27 NOV
11 DEZ
15H00

3 NOV
11H00

TODAS AS 5ª
FEIRAS/ MÊS
10H00 ÀS 11H00

10 NOV
11H00

Tricotar Histórias

Contos e Cantos para
Infantes

As Vogais são
Demais!

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.

Oficina de promoção
do livro e da leitura
dirigida ao público
do pré-escolar que
envolve narração
oral, dramatização e
expressão musical.

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

24 NOV
11H00
Bebéteca | Letras
e Chupetas
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 a partir
dos 3 meses e famílias
Custo 2,5€ por bebé + 1
acompanhante (máx. 10
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

15 NOV
20 DEZ
21H30
Onda Poética
Atividades de
promoção de poesia.
Ocorre à terceira
quinta-feira de cada
mês.

Destinatários Pré-Escolar
(1 grupo)

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

POR MARCAÇÃO
8 NOV
14H30 às 16H00

Visitas guiadas
às exposições
permanentes do Museu
Municipal de Espinho.

“A Hora dos Maiores”

Destinatários Todos os
ciclos de ensino
Custo 1,80€ p/ pessoa

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
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Visitas guiadas
à Biblioteca José
Marmelo e Silva.
Destinatários Todos os
ciclos de ensino

BOLETIM
MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / ATIVIDADES REGULARES

3

ATA N.º 15/2018

DEZASSEIS DE JUNHO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Deliberação N.º 130/2018
Objetivos Estratégicos Plurianuais/
Mapa Estratégico Quadriénio 20172021
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o Mapa Estratégico 20172021.
Deliberação N.º 131/2018
Atribuição de subsídio – Festival
Internacional de Folclore 2018
Deliberado, por unanimidade
aprovar a atribuição de 20.000,00€
(vinte mil euros) à Associação
de Folclore do Concelho de
Espinho entidade responsável pela
realização do “Festival Internacional
de Folclore de Espinho – Tradições
do Mundo”.
Deliberação N.º 132/2018
Pedido de Rescisão do Ossário n.º 356
do Cemitério Municipal de Espinho
Deliberado, por unanimidade deferir
o pedido de rescisão do Ossário n.º
356 que se lhe encontra atribuído
ao abrigo do previsto no n.º 8 do
artigo 36.º do Regulamento.
Deliberação N.º 133/2018
Criação de Feira de Produtos
Biológicos de Espinho
Deliberado, por unanimidade
aprovar a criação da Feira de
Produtos Biológicos de Espinho.
Deliberação N.º 134/2018
Indemnização acidente com a viatura
24-EU-55
Deliberado, por unanimidade
aprovar o pagamento do valor de
428,74€ (quatrocentos e vinte e oito
euros e setenta e quatro cêntimos),
a FINLOG – Aluguer e Comércio
de Automóveis SA, com o NIF
502584866, referente aos prejuízos
decorrentes do acidente ocorrido
com a viatura 24-EU-55.
Deliberação N.º 135/2018
Indemnização por danos em viaturas
do REE 3
Deliberado, por unanimidade

aprovar o pagamento do valor de
510,45€ (quinhentos e dez euros
e quarenta e cinco cêntimos),
ao Regimento de Engenharia de
Espinho, com o NIF 600021610,
referente aos prejuízos decorrentes
dos furtos ocorridos nas viaturas
do REE3.

do e-mail, enviado pela Direção
do Sporting Clube de Silvalde,
a agradecer todo o apoio e
disponibilidade prestado pela
Câmara Municipal ao longo da
passada época 2017/2018.

Deliberação N.º 136/2018
Cãominhada da Patinhas sem Lar
Deliberado, por unanimidade
ratificar o despacho do Sr.
Presidente que autorizou o pedido
para realização de uma caminhada
por parte da Associação Patinhas
sem Lar.

ATA N.º 16/2018

Deliberação N.º 137/2018
Pedido de autorização – acampamento
no Parque da Cidade
Deliberado, por unanimidade
ratificar o despacho do Sr.
Presidente que autorizou o pedido
para acampar no Parque da
Cidade, por parte dos Pioneiros do
Agrupamento de Escuteiros 274
Espinho.
Deliberação N.º 138/2018
Pedido de autorização de utilização do
espaço público
Deliberado, por unanimidade
autorizar o pedido do Coordenador
do Centro Comunitário da Ponte
de Anta, para utilização do espaço
público em frente à mediateca do
Centro Comunitário para organizar
o evento Francesinha Solidária,
com o objetivo de angariar fundos
para o Centro Comunitário da Ponte
de Anta.
Deliberação N.º 139/2018
Aprovação das atas das reuniões
ordinária e extraordinária de 2 e 5 de
julho 2018 respetivamente
Deliberado unanimidade
aprovação das atas n.ºs 13/2018
e 14/2018 das reuniões ordinária e
extraordinária da Câmara Municipal
de 2 e 5 de julho 2018.
Agradecimento
Sporting Clube de Silvalde - Época
2017/2018
A Câmara tomou conhecimento
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SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL
E DEZOITO.
Antes do início dos trabalhos,
os Senhores Vereadores do PS
solicitaram a suspensão da reunião
para análise mais detalhada
dos processos, tendo a Câmara
deliberado retomar a mesma no dia
8 de agosto de 2018, pelas 17.00
horas.

ATA N.º 17/2018

OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL
E DEZOITO.
Deliberação Nº 140/2018
Aprovação da realização do «Desafio
Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos
2018» e respetivo “Programa e Regras
de Participação”
Deliberado unanimidade aprovar a
realização do «Desafio Fotográfico
– 12 Meses 12 Fotos (2018)», e
para efeitos da sua implementação
aprovar o respetivo “Programa
e Regras de Participação”. Mais
deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição dos prémios
monetários no âmbito do concurso:
Prémio para a Melhor foto por
mês, 125€ (cento e vinte e cinco
euros), cada um, no total de 1500€
- doze fotos; Prémio para o Melhor
conjunto de doze fotografias (uma
por cada mês do ano), no valor de
125€ (cento e vinte e cinco euros).
Deliberação Nº 141/2018
Acordo entre a Câmara Municipal de
Espinho e a Associação Portuguesa
de Artes Marciais para rescisão do
protocolo relativo à cedência da
gestão e da exploração do Complexo

de Ténis de Espinho celebrado em 16
de novembro de 2011
Deliberado com 3 votos a favor dos
eleitos do PSD e 2 votos contra dos
Vereadores do PS, aprovar o acordo
entre a Câmara Municipal de
Espinho e a Associação Portuguesa
de Artes Marciais para rescisão
do protocolo relativo à cedência
da gestão e da exploração do
Complexo de Ténis de Espinho.
Deliberação Nº 142/2018
Decisão de contratar, aprovação das
peças para abertura do procedimento
por concurso público, para a execução
da empreitada de “Ampliação e
Requalificação da Escola Básica Sá
Couto”
Deliberado com os votos a favor
dos eleitos do PSD e abstenção
dos Vereadores do PS, determinar a
abertura de um procedimento précontratual com vista à execução da
empreitada de obras públicas de
“AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA SÁ COUTO”.
Deliberação Nº 143/2018
Reconhecimento de situações a
abranger no âmbito do programa
de regularização extraordinária de
vínculos precários na Administração
Pública
Deliberado por unanimidade,
ao abrigo do programa de
regularização extraordinária dos
vínculos precários, reconhecer
que os vinte e um (21) postos
de trabalho correspondem a
necessidades permanentes do
Município.
Deliberação Nº144/2018
Atribuição de subsídio às festas em
honra da Sra. do Mar 2018
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio
no valor de 4.500,00€ (quatro mil
e quinhentos euros) à Comissão
de Festas da Nossa Senhora do
Mar 2018, entidade organizadora
das Festas em Honra de Nª. Sra.
do Mar.
Deliberação Nº 145/2018
Atribuição de subsídio às Festas em

honra de N. Sr. do Calvário 2018
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição de um
subsídio no valor de 1.500,00€
(mil e quinhentos euros) à
Comissão de Festas da Nossa
Senhor do Calvário 2018, entidade
organizadora das festas em honra
de N.ª Sra. do Calvário.
Deliberação Nº 146/2018
Atribuição de subsídio às Festas em
honra de S. Estevão e Sra. da Guia de
Guetim
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio
no valor de 2.000,00€ (dois mil
euros) à Comissão de Festas de
S. Estevão e N. Sra. da Guia de
Guetim, entidade organizadora das
festas em honra de S. Estevão e N.
Sra. da Guia de Guetim.
Nº 147/2018
Atribuição de subsídio à Festa do
Emigrante 2018
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição de 1.750€
(mil setecentos e cinquenta
euros) à Associação Paramos
em Movimento, como entidade
responsável pela Festa do
Emigrante 2018, em Paramos,
assumindo o município os
gastos relativos ao consumo de
eletricidade para as ornamentações
da mesma.
Deliberação Nº 148/2018
Exposição de um Automóvel de
Competição na frente do Casino
Deliberado por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido do Diretor
Técnico da Solverde Casinos &
Hotéis, para exposição de um
Automóvel de Competição na frente
do Casino Solverde de Espinho.
Deliberação Nº 149/2018
Festa de St.º Estevão N.ª Sra. da Guia
de Guetim
Deliberado por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido da Fábrica da
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Igreja Paroquial da Freguesia de
St.º. Estêvão e Nossa Senhora da
Guia de Guetim, , para o corte e
condicionamento ao trânsito para
realização da festa.
Deliberação Nº 150/2018
Festa de St.º Estevão N.ª Sra. da Guia
de Guetim
Deliberado por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido da Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de
St.º. Estêvão e Nossa Senhora
da Guia de Guetim, para o corte
e condicionamento ao trânsito
em algumas ruas da freguesia de
Guetim para realização da festa e
procissão.
Deliberação Nº 151/2018
Ocupação de espaço público para
realização de rastreio
Deliberado por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente que autorizou o pedido
do Centro Social de Paramos
para ocupação de espaço público
para realização de uma campanha
de sensibilização e de rastreio
“Dia Mundial das Hepatites”, em
conjunto com a ABRAÇO.
Deliberação Nº 152/2018
Pedido de autorização para realização
da procissão em honra de Nossa
Senhora do Mar
Deliberado por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Vice-Presidente da Câmara que
autorizou o pedido da Comissão
de Festas Nossa Senhora do Mar
Silvalde – Espinho, para realização
da Procissão em Honra da Nossa
Senhora do Mar.
Agradecimento
Centro Social Paroquial de S. Tiago de
Silvalde
A Câmara tomou conhecimento
da carta recebida da Direção do
Centro Social Paroquial de S.
Tiago de Silvalde, a agradecer o
apoio prestado na disponibilidade
do autocarro para realização
do passeio de final de ano das

crianças que frequentam o Centro
Infantil de Silvalde.
Agradecimento
Regimento de Engenharia N.º 3
A Câmara tomou conhecimento da
carta recebida pelo Comandante
do Regimento de Engenharia N.º
3, a agradecer a cedência do
FACE – Fórum de Arte e Cultura de
Espinho, por ocasião das Jornadas
da Engenharia Militar.

ATA N.º 18/2018

TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 153/2018:
Alteração ao contrato “Direito de
superfície para conceção, construção
e exploração de dois parques de
estacionamento subterrâneos para
viaturas e da concessão de exploração
de lugares de estacionamento à
superfície na cidade de Espinho”
Deferido por unanimidade aprovar
o Acordo Quadro para alteração
ao contrato, entre o Município
de Espinho e o Consórcio
Concessionário constituído pelas
empresas “Irmãos Cavaco, S.A.” e
“Civibral – Sistemas de Construção,
S.A.”, assumindo hoje a posição
contratual de concessionário a
sociedade comercial “E.S.S.E.
– Estacionamento à superfície e
Subterrâneo de Espinho, S.A.”.
Propor à Assembleia Municipal
que aprove realizar uma alteração
ao referido contrato, a celebrar
com a “E.S.S.E. – Estacionamento
à superfície e Subterrâneo de
Espinho, S.A”.
Deliberação Nº 154/2018
Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias
locais e para as entidades
intermunicipais; Deliberação sobre o
previsto nos artigos 4.º/2 e 39.º/5
Deliberado por unanimidade
propor à Assembleia Municipal de
Espinho que delibere e que seja
comunicado à Direção-Geral das
Autarquias Locais, que o Município

de Espinho não pretende, no
ano de 2019, a transferência das
competências previstas na Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto. Propor à
Assembleia Municipal que delibere
aprovar que o elenco global (e em
todo o concelho de Espinho) das
competências previstas no n.º 2 do
artigo 38.º dessa Lei se mantenha
no âmbito de intervenção do
Município de Espinho.
Deliberação Nº 155/2018
Acordo Relativo à Regularização da
Dívida do Município de Espinho à EDP
Distribuição - Energia, S.A.
Deliberado por unanimidade,
conceder poderes ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
para outorga do Acordo. Mais
deliberou a Câmara aprovar o
pagamento da última prestação
prevista no Protocolo de 1997,
no valor de 7 043 653,79 euros,
nos termos da Minuta de Acordo
a celebrar entre o Município de
Espinho e a EDP Distribuição Energia, S.A.
Deliberação Nº 156/2018
Contratação de Empréstimo a Médio e
Longo Prazo para liquidação da dívida
total à EDP Distribuição – Energia, S.A.
Deliberado por unanimidade,
aprovar a consulta para efeitos da
contratação de um empréstimo a
médio e longo prazo para aplicação
exclusiva na liquidação da dívida à
EDP Distribuição – Energia, S.A.
Deliberação Nº 157/2018
Lançamento de Derrama 2019
Deliberado por unanimidade,
solicitar autorização à Assembleia
Municipal, para lançamento de
derrama sobre o lucro tributável
sujeito e não isento de imposto
sobre o rendimento das pessoas
coletivas (IRC), de 1,3%.
Deliberação Nº 158/2018
Participação Variável no IRS de 2019
Deliberado por unanimidade, propor
à Assembleia Municipal, deliberar
a participação variável no imposto
sobre o rendimento das pessoas
singulares (IRS) de 2019 à taxa de
4,50%.

P. 48 BOLETIM
ESPINHO NOV-DEZ

Deliberação Nº 159/2018
Reconhecimento de situações a
abranger no âmbito do Programa
de Regularização extraordinária de
vínculos precários na Administração
Pública
Deliberado por unanimidade,
ao abrigo do programa de
regularização extraordinária dos
vínculos precários; PREVPAP
reconhecer que os nove (9) postos
de trabalho, correspondem a
necessidades permanentes do
Municipio.
Deliberação Nº 160/2018
1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2018
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a 1ª alteração ao Mapa
de Pessoal de 2018, conforme o
disposto no artigo 29.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas
e submeter à Assembleia Municipal
para aprovação.
Deliberação Nº 161/2018
Aprovação de todas as deliberações
contidas no relatório final do
procedimento por concurso público,
para “Confeção e Distribuição de
Refeições Escolares - 2018/2021”
Deliberado por unanimidade
aprovar o relatório final juntamente
com os demais documentos
que compõem a análise das
propostas do procedimento por
concurso público para a aquisição
de serviços de “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”.
Determinar a adjudicação
da aquisição de serviços ao
concorrente Uniself – Sociedade de
Restaurantes Públicos e Privados,
S.A., pelo preço contratual de
764.131,02€ (setecentos e sessenta
e quatro mil, cento e trinta e um
euros e dois cêntimos), acrescidos
de Iva à taxa legal em vigor.

Deliberação Nº 162/2018
Aprovação do Programa Base do
Projeto de Arquitetura do Estádio
Municipal
Deliberado por unanimidade,
aprovar o Programa Base do
Projeto de Arquitetura do Estádio
Municipal.
Deliberação Nº 163/2018
Linha do Norte – Reabilitação integral
da via no troço Espinho – Gaia
A Câmara tomou conhecimento
do oficio das Infraestruturas de
Portugal bem como das minutas
dos dois acordos referentes à
Linha do Norte – Reabilitação
integral da via no troço Espinho –
Gaia para a supressão da PN ao
km 315+616 (Bairro Piscatório) e
para a beneficiação da PI pedonal
ao km 317+866 (pontão norte) e
deliberou, por unanimidade, aprovar
as referidas minutas corrigidas
apresentadas pelas Infraestruturas
de Portugal.
Deliberação Nº 164/2018
Projeto Norma de Controlo Interno
2018
Deliberado por unanimidade,
aprovar o “Projeto Norma de
Controlo Interno 2018”.
Deliberação Nº 165/2018
Protocolo de Cooperação entre o
Município de Espinho e o Lancaster
College para o ano letivo 2018/2019
Deliberadopor unanimidade,
aprovar e celebrar, com a
sociedade comercial English
Now- Escola de línguas Lda.
(Lancaster College) - “Protocolo de
Cooperação entre o Município de
Espinho e Lancaster College para o
ano letivo 2018/2019”.
Deliberação Nº 166/2018
Protocolo de Cooperação entre a
Câmara Municipal de Espinho e a
Associação de Desenvolvimento do
Concelho de Espinho
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o Protocolo de Cooperação
entre a Câmara Municipal de
Espinho e a Associação de
Desenvolvimento do Concelho

de Espinho (ADCE) para apoio ao
projeto “Promover o Sucesso”,
a implementar em escolas do
concelho, durante o ano letivo
2018/2019.
Deliberação Nº 167/2018
Celebração de “Protocolo de
Colaboração entre o Município de
Espinho e o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Laranjeira.
Deliberado por unanimidade,
aprovar e celebrar, com o
Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Laranjeira, “Protocolo de
Colaboração entre o Município
de Espinho e o Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Laranjeira
no âmbito das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) no
1.º Ciclo do Ensino Básico para o
ano letivo 2018/2019”.
Deliberação Nº 168/2018
Celebração de “Protocolo de
Colaboração entre o Município de
Espinho e o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida.
Deliberado por unanimidade,
aprovar e celebrar, com o
Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Gomes de Almeida,
“Protocolo de Colaboração
entre o Município de Espinho
e o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida
no âmbito das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) no
1.º Ciclo do Ensino Básico para o
ano letivo 2018/2019”.
Deliberação Nº 169/2018
Doação de mobiliário escolar
Deliberado por unanimidade, alienar
gratuitamente a favor da Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia da Nª
Sª da Ajuda de Espinho, o conjunto
de bens móveis, de tipo mobiliário
escolar (556 mesas e 1024
cadeiras), para implementação
pela Fábrica da Igreja Paroquial
da Freguesia da Nª Sª da Ajuda de
Espinho do projeto Missão Casa Fiz
do Mundo de construção de uma
escola do 1.º e 2.º ciclos em Buba
na Guiné Bissau.
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Deliberação Nº 170/2018
Pedido da Paróquia de S. Tiago de
Silvalde para ocupação da via pública
Deliberado por unanimidade,
autorizar o pedido do Pároco
da Paróquia de Silvalde, para
ocupação da via pública em
algumas ruas da freguesia Silvalde
para celebração da festa litúrgica
de Nossa Senhora das Dores.
Deliberação Nº 171/2018
Festa em honra do Senhor do Calvário
Deliberado por unanimidade,
autorizar o pedido da Comissão de
Festas Nosso Senhor do Calvário,
para corte ao trânsito da Rua do
Calvário em Silvalde.
Deliberação Nº 172/2018
Pedido de autorização para utilização
de espaço público
Deliberado por unanimidade,
autorizar a utilização do espaço
relvado situado a poente do Centro
Multimeios para realização de um
serviço de almoço volante integrado
no evento empresarial realizado no
Centro Multimeios.
Deliberação Nº 173/2018
Atribuição de apoio à Associação de
Futebol de Aveiro para a realização da
Taça de Honra de Futsal
Deliberado por unanimidade,
atribuir à Associação de Futebol
de Aveiro um apoio no valor de
800,00 € (oitocentos euros) para a
realização, em Espinho, da Taça de
Honra de Futsal – Masculino.

ATA N.º 19/2018

DEZOITO DE SETEMBRO DE
DOIS MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 174/2018
Aprovação das atas n.ºs 15/2018 de
16 de julho, 16/2018 de 6 de agosto,
17/2018 de 8 de agosto e 18/2018 de
3 de setembro
Deliberadas as suas aprovações,
tendo as atas n.ºs 15/2018 e
18/2018 sido aprovadas por
unanimidade e as atas n.ºs 16/2018
e 17/2018 sido aprovadas por

maioria com 3 votos a favor e 2
votos contra.
Deliberação Nº 175/2018
“Ampliação e requalificação da Escola
Básica Sá Couto” – Ratificação da
decisão sobre esclarecimentos, listas
de erros e omissões, suprimento e
retificação do Caderno de Encargos
e prorrogação do prazo fixado para a
apresentação de proposta
Deliberado por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, ratificar
as decisões de aprovar a Lista
de Erros e Omissões e pedido de
esclarecimentos 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
conceder prorrogação do prazo
para a apresentação das propostas.
Deliberação Nº 176/2018
Atribuição de subsídio às Festas em
honra de Nossa Senhora da Ajuda
2018
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a atribuição de 50.000,00
(cinquenta mil euros) à Comissão
de Festas Santa Maria Maior,
como entidade responsável
pela Festa Nossa Senhora da
Ajuda, em Espinho, assumindo o
município os gastos relativos ao
consumo de eletricidade para as
ornamentações.
Deliberação Nº 177/2018
Atribuição de um apoio à “Associação
dos Antigos Alunos das Escolas da
Feira e da Tourada”
Deliberado por unanimidade,
aprovar a atribuição à “Associação
dos Antigos Alunos da Escola da
Feira e da Tourada” de um apoio
em espécie com vista à realização
do seu “34.º Jantar/Convívio” de
associados, materializando-se
o mesmo no direito de utilizar,
gratuitamente, o espaço do Salão
Nobre da Piscina Solário Atlântico,
sendo que o apoio em causa
representa um valor económico de
320,00€ (trezentos e vinte euros),
previsto na “Tabela de Preços de
Cultura, Desporto e Recreio do
Município de Espinho”.

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

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

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

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

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

