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Pedalando mais à frente com a 
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sempre com Espinho no nosso 
pensamento.
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Caras e Caros munícipes,

A requalificação do nosso território e um conjunto de obras estruturantes para o município, 
com candidaturas a fundos comunitários já aprovadas, vão permitir que Espinho prossiga o 
caminho do desenvolvimento, da sustentabilidade ambiental e financeira que se traduz em 
bem estar e qualidade de vida da sua população.
Falo-vos da aprovação de um financiamento de 7,5 milhões de euros para projetos de 
mobilidade urbana no âmbito do Programa NORTE 2020. Uma rede de ciclovias e a beneficiação 
de 129 paragens de autocarro no concelho vão potenciar uma melhor qualidade de vida a 
todos os munícipes. O projeto vai implicar quatro empreitadas que prevêem a reabilitação da 
rua 33 e rua da Nave, a reabilitação da rua 20, a requalificação da rua 19 e a reabilitação da zona 
norte do concelho, entre a área requalificada do RECAFE e a rua 20.
O objetivo é ligar alguns dos principais equipamentos escolares, culturais e desportivos da 
cidade à zona mais comercial e central de Espinho, aproveitando a topografia plana e a malha 
ortogonal do território.
A renovação da Rede de Água no concelho de Espinho é uma prioridade e uma preocupação 
deste Executivo.
A atual rede, muito antiga, com tubagem em fibrocimento, apresenta um elevado grau de 
degradação com roturas frequentes. Estão concluídos os estudos feitos a toda a rede de água 
do concelho e o plano estratégico para a sua reabilitação ao longo dos próximos cinco anos. 
Atualmente já está em curso a substituição de toda a rede de água no âmbito da obra do Canal 
Ferroviário numa extensão de 2 quilómetros.
Convido toda a população a estar presente no próximo dia 12 de Março no Centro Multimeios 
às 21H30 para uma sessão pública de apresentação e informação acerca da renovação da rede 
de água no concelho de Espinho.
Registo com agrado o início das obras de reabilitação da escola básica Espinho 2. Uma 
intervenção que vai dotar o estabelecimento de ensino das valências de um Centro Escolar.
Já está ao serviço das nossas crianças o novo parque infantil instalado junto à Nave Desportiva. 
Os equipamentos outrora a funcionar na “Alameda 8” foram renovados e deram origem a um 
novo espaço de lazer na parte oriental da cidade.
A nível de eventos recordo que os meses de Março e Abril trazem a 13ª Edição do “Festival 
Internacional de Marionetas - Mar Marionetas, o programa de festividades da Páscoa “Espinho 
Vive a Semana Santa” e o “Surf Pro Espinho”, competição Júnior mais aclamada da Europa e 
a etapa do campeonato do Mundo de Longboard que contará com a presença dos melhores 
atletas da modalidade.
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RECEBA A SUA AGENDA EM CASA
COMUNICA@CM-ESPINHO.PT 
indicando os seus dados pessoais
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O Município de Espinho viu aprovado o financiamento comunitário para 
projetos de mobilidade urbana na ordem dos 7,5 milhões de euros para 
criar uma rede de ciclovias e beneficiar 129 paragens de autocarro. 

Ambos os projetos integram o Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano Local e pretendem equilibrar a afetação do espaço público a 
diversos meios de transporte, de forma a potenciar a utilização de formas 
de deslocação mais saudáveis e sustentáveis.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal, Vicente Pinto, trata-se de 
reforçar o uso de formas de mobilidade mais amigas do ambiente em 
circuitos que cobrem os principais eixos da cidade, com vantagens para a 
vivência urbana e o turismo sustentável.

Combinando percursos cicláveis e pedonais por um lado, e melhorando 
a atratividade do transporte coletivo por outro, o executivo municipal 
espera com estas intervenções aumentar os índices de utilização desses 
dois modelos de mobilidade, reduzindo o uso do automóvel individual e, 
consequentemente, as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera.

ESPINHO INVESTE 
7,5 MILHÕES DE EUROS 
EM CICLOVIAS E NA 
BENEFICIAÇÃO DE 
PARAGENS DE AUTOCARRO
FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA NORTE 2020
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No caso das ciclovias, está em causa a construção 
de 7,5 quilómetros de piso sinalizado para bicicletas 
em quatro zonas da cidade de Espinho, com 
recurso a quase sete milhões de euros, dos quais 
3,2 mil euros são comparticipados por fundos 
comunitários.

Propondo-se complementar a via ciclável que já 
existe entre a Rua 32 e a praia, numa extensão 
de cerca de 1km, o projeto vai implicar quatro 
empreitadas: 

- Reabilitação da Rua 33 e Rua da Nave, 
até ao Centro Escolar de Anta;
- Reabilitação da Rua 20 
(entre a Rua 33 e a entrada norte da cidade até ao 
concelho de Vila Nova de Gaia);
- Requalificação da Rua 19, 
desde a Rua 22 até à Rotunda da A29/A41.
- Reabilitação da Zona Norte do Concelho, 
entre a área Requalificada do RECAFE e a Rua 20;

Para o autarca, a escolha das ruas a intervencionar 
prende-se com o objetivo de ligar alguns dos 
principais equipamentos escolares, culturais e 
desportivos da cidade à zona mais comercial e 

central de Espinho, aproveitando as excelentes 
condições naturais do território no que se refere ao 
uso da bicicleta, nomeadamente a sua topografia 
plana e em malha ortogonal. Já no que se refere 
às paragens de autocarro, o objetivo da Câmara 
é melhorar a sinalização estética e conforto de 
109 abrigos e 20 totens dispersos pelas várias 
freguesias do concelho.

"Queremos dotar a cidade de uma rede de paragens 
mais funcional, com interfaces localizados em 
pontos estratégicos, uma vez que os existentes 
são em número reduzido e sem as condições de 
conforto e acessibilidade necessárias", explica 
o autarca.

Com este investimento de quase 530.000,00€, 
comparticipado em 450.000,00€, a intenção é 
melhorar a organização e distribuição das paragens, 
aumentar o conforto das que incluem abrigo 
e assim promover a organização funcional do 
território.  A primeira fase de construção da rede 
de ciclovias deverá arrancar no segundo semestre 
de 2019, para a obra global ficar pronta num prazo 
de três anos. Já a beneficiação das paragens deverá 
começar em setembro e concluir-se em 12 meses.
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Vitor Santos, do Peraltafil Running, foi o vencedor 
da 5ª São Silvestre de Espinho, ao concluir os 10 
quilómetros da prova com o tempo oficial de 32:09 
minutos, seguido do vencedor da edição anterior, 
Janik Lima, do Clube de Atletismo de Ovar. No setor 
feminino a vencedora foi Lídia Pereira, do Granja 
Trutas do Mau, ao impor-se à restante concorrência 
com o tempo de 39:20 minutos.

Num ano em que se bateu o recorde de inscrições, 
destaque ainda para a tecnologia por detrás da 
cronometragem da prova que permitiu controlar 
de forma instantânea os atletas em 10 diferentes 
pontos do percurso de duas voltas.

Pela primeira vez, a São Silvestre de Espinho incluiu 
a Corrida da Pequenada para crianças dos 4 aos 10 
anos de idade.

O Prémio Prestígio António Leitão 2019 foi entregue 
pelo presidente da Câmara Municipal de Espinho a 
Mário Cordeiro, atual presidente da Associação de 
Atletismo de Aveiro. 

A maior equipa em prova foi os "laranjinhas" da 
Running Espinho com um total de 246 elementos 
que espalharam muita cor e alegria ao longo 
do percurso.

5ª CORRIDA 
DE SÃO 
SILVESTRE 

BATEU RECORD COM 1600 ATLETAS 
NA LINHA DE PARTIDA PARA A 
PRIMEIRA PROVA DE ATLETISMO 
DO ANO EM ESPINHO
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AVENIDA 32 
TERÁ PASSADEIRA 
INTELIGENTE 
EXPERIMENTAL

O SUCESSO DESTA TECNOLOGIA 
IMPLICARÁ A INSTALAÇÃO DE MAIS 
EQUIPAMENTOS EM PASSADEIRAS 
IDENTIFICADAS COM IGUAL RISCO 
DE ATROPELAMENTO

O Município de Espinho, atento às questões 
de segurança dos peões, vai instalar numa das 
passadeiras da cidade com maior fluxo pedonal e 
rodoviário, um sistema que torna as passadeiras 
inteligentes e seguras. 

O CWAY é um equipamento tecnológico criado 
e patenteado pela CommunicateWay, Lda.. De 
simples instalação e com design urbano, adaptável 
a todas as passadeiras de peões, visa reduzir para 
zero o número de atropelamentos, através da emis-
são de sinais luminosos, que alertam os conduto-
res para a sua presença.

Tendo em conta o histórico mais recente, a Câmara 
Municipal de Espinho escolheu a passadeira que 
atravessa a Avenida 32, a norte da Piscina Municipal, 
para instalar este equipamento que permitirá aferir 
da eficácia do sistema e vir a replicar a sua instala-
ção noutras passadeiras de igual perigosidade devido 
ao elevado afluxo de peões e veículos. 

Com o CWAY, são emitidos avisos luminosos que 
não interferem com a iluminação pública e alertam 
os automobilistas para a presença de peões na 
passadeira, implicando uma automática redução de 
velocidade. 

Este equipamento energeticamente eficiente, dotado 
de tecnologia LED, ilumina as passadeiras e emite 
sinais luminosos de alerta através de um sistema de 
vídeo analítico sem registo de imagem, permitindo 
a contagem de peões e veículos com total garantia 
de proteção de dados.

Depois de Guimarães, onde o sistema foi apresen-
tado, Espinho é o primeiro Município a testar este 
novo equipamento que, cumprindo-se o sucesso 
esperado, implicará a instalação de novos equi-
pamentos noutras passadeiras identificadas com 
semelhante risco de atropelamento.
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CÂMARA ESCLARECE 
PROPRIETÁRIOS SOBRE ÁREAS 
DE REABILITAÇÃO URBANA 
PRIORITÁRIAS NO CONCELHO

A Câmara Municipal de Espinho promoveu, no 
passado mês de fevereiro, uma sessão pública 
para esclarecer os proprietários, investidores 
privados, gabinetes de engenharia e arquitetura, 
promotores imobiliários, empresas de construção 
civil, associações comerciais e empresariais, entre 
outras entidades quanto aos benefícios económi-
cos disponíveis para a recuperação do edificado do 
concelho dentro das dez áreas urbanas de reabili-
tação (ARU) definidas no território.

10 NOVAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO 
URBANA (ARU) EM ESPINHO
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AS DEZ ZONAS DEFINIDAS COMO ARU 
- Núcleo Central da cidade
- ARU da Foz de Silvalde
- Rua 19 (nascente)
- Zona Industrial
- Igreja de Anta e da Capela de Ramos
- Lugar dos Altos Céus
- Largos de São Estêvão e São Vicente
- Igreja de Silvalde e das 
Capelas N. Sª Boa Nova e N. S.ª Calvário
- Lugar da N. Sª da Guia
- Rua Padre Sá

Para o Presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira, 
a prioridade do município com cerca de 21 quilóme-
tros quadrados passa por incentivar a renovação de 
zonas que exibem algum descuido. Agora que estas 
zonas estão definidas, é preciso divulgar os meca-
nismos disponíveis para ajudar os proprietários a 
reabilitarem e modernizarem estes prédios, ajudando 
quer à valorização desse património, quer ao desen-
volvimento geral do concelho", afirma o autarca.

Referindo que "17% do território do concelho está 
abrangido por essas dez ARU´s, o líder da autarquia 
afirmou que o Plano Diretor Municipal, revisto em 
2016,  previa apenas três ARU´s no centro de Espinho, 
mas o executivo considerou que isso não seria justo 
para com as freguesias. Neste sentido, decidimos 
alargar a operação à periferia da cidade, privilegiando 
as centralidades que coincidem com a localização dos 
seus locais de culto".

As áreas e benefícios previstos para cada ARU vigo-
ram por três anos e, nesse período, os interessados 
podem usufruir de incentivos fiscais ao nível de 
impostos como o IVA, o IMI e o IMT, vendo também 
reduzido o valor das taxas administrativas munici-
pais e facilitado o acesso a fundos do Instrumento 
Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 
Urbana – IFRRU.

O incentivo implementado pela autarquia para o 
envolvimento dos proprietários nessa estratégia 
passa ainda pela redução de 50% nas taxas relativas 
à apreciação dos projetos de operações urbanísticas 
e à emissão dos alvarás de obras de edificação.

Outra medida de estímulo é, por exemplo, a isenção 
do valor das taxas por ocupação do espaço público 
em estabelecimentos comerciais que funcionem 
em edifícios reabilitados.

Com estas medidas, Pinto Moreira considera que 
estas dez áreas selecionadas vão tornar-se mais 
apelativas para o turismo, comércio e habitação.
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RENOVAÇÃO 
DA REDE 
DE ÁGUA NO 
CONCELHO 
DE ESPINHO
APRESENTAÇÃO PÚBLICA 
DIA 12 DE MARÇO

CENTRO MULTIMEIOS 
PELAS 21H30
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A RENOVAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA É UMA 
PRIORIDADE E UMA PREOCUPAÇÃO 
DESTE EXECUTIVO

Durante o ano de 2018, realizaram-se vários estu-
dos pelos serviços municipais e foram adjudicados 
vários procedimentos concursais no sentido de 
avançar com um plano estratégico para reabilitação 
da rede de abastecimento de água no concelho de 
Espinho ao longo dos próximos 5 anos.

Este estudo revela que dos 135 quilómetros de rede 
de abastecimento de água cerca de 60 quilóme-
tros são em tubagem de fibrocimento. A atual rede 
apresenta um elevado estado de degradação. O mau 
estado da rede atual decorre da sua antiguidade, do 
aumento das áreas de construção de novos edifícios, 
da instabilidade dos solos, entre outros fatores.

Essa instabilidade e antiguidade da rede tem provo-
cado frequentes situações de rotura e interrupções 
no fornecimento de água, sobretudo na malha 
urbana da cidade. As ações em curso ou em fase 
de execução, passam pela elaboração do Cadastro 
das Redes ( já concluído), elaboração do projeto de 
execução para a reabilitação dos 60 quilómetros de 
rede (em conclusão até final de fevereiro), elabo-
ração do plano de gestão patrimonial das infraes-
truturas (conclusão prevista em março de 2019), 
definição das prioridades de intervenção, escolha 
de materiais de maior garantia de durabilidade e 
segurança da rede em termos de abastecimento 
e da qualidade da água, definição do modelo de fi-
nanciamento e candidatura a fundos comunitários, 
nomeadamente, ao POSEUR.
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Espinho vai 
promover uma apresentação pública do plano de 
obras a executar durante os próximos 5 anos para 
a renovação da rede de abastecimento de água do 
concelho, no dia 12 de março, terça feira às 21:30 
horas no Centro Multimeios de Espinho.

A apresentação pública, para o qual todos os interes-
sados estão convidados, contemplará:
1- Apresentação dos dados de exploração da rede 
de abastecimento de água no concelho de Espinho;
2- Diagnóstico das redes existentes;
3- Plano de ação/prioridades para a modernização 
da rede.

Atualmente, encontra-se em curso a substituição 
de toda a rede de abastecimento de água, no âmbito 
da obra de Requalificação do Canal Ferroviário 
numa extensão de 2 quilómetros, que contempla a 
substituição de rede na Avenida João de Deus, Rua 8, 
Avenida 8, Rua 62 (entre a Rua 15 e Rua 19) incluindo 
as ruas transversais, bem como a reabilitação da rede 
no Bairro Piscatório. A necessária e urgente renovação 
da rede de água do concelho de Espinho só será 
possível com o empenho e colaboração de todos, bem 
como a necessária viabilização financeira necessária 
à requalificação de todo o espaço público.
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O Município de Espinho voltou a marcar presença na 
BOOT, feira internacional dedicada à náutica que em 
2019 comemora 50 anos de existência. 

Pelo terceiro ano consecutivo integrou o projeto "Sea 
of Portugal" que este ano esteve presente no pavilhão 8 
com a participação de diversos operadores/expositores 
de norte a sul de Portugal, incluindo Madeira e Açores. 

Ao longo de nove dias, Espinho promoveu as 
potencialidades do território do concelho, com 
destaque para as suas praias e mar, para a tradição 
da arte xávega e o surf através da marca Espinho Surf 
Destination, tendo sempre presente a proximidade 
estratégica à cidade do Porto. 

"A participação do município na maior feira 
internacional do setor é fundamental na estratégia de 
promoção e divulgação de Espinho e para a afirmação 
da marca Espinho Surf Destination", afirmou Vicente 
Pinto, vice-presidente da Câmara de Espinho com o 
pelouro do Turismo. "É muito importante para Espinho a 
presença em feiras internacionais como a BOOT, que na 
sua última edição registou mais de 250 mil visitantes e 
a presença de 2.200 jornalistas."

ESPINHO 
PROMOVE 
TURISMO NA 
ALEMANHA E 
ESPANHA
MAIOR FEIRA DO MUNDO 
DEDICADA À NÁUTICA QUE 
DECORREU EM DÜSSELDORF, 
ALEMANHA

ESPINHO 
NO XANTAR 2019
SALÃO INTERNACIONAL DE TURISMO 
GASTRONÓMICO REALIZOU-SE EM 
OURENSE DE 6 A 10 FEVEREIRO

Pelo sexto ano consecutivo, Espinho rumou 
até à cidade espanhola de Ourense para a 
participar na 20ª edição do Salão Internacional 
de Gastronomia e Turismo - Xantar, que decorreu 
no passado mês de fevereiro.  Uma promoção 
integrada com a Entidade Regional Porto e Norte, 
com o objetivo de potenciar a visibilidade e o 
prestígio da marca turística Porto e Norte de 
Portugal no Mercado Ibérico.

Durante 3 dias, para além de um  showcooking 
dedicado à Caldeirada de Espinho e de vários 
momentos de degustação de produtos 
gastronómicos, alguns deles promovidos por 
agentes económicos locais, o município teve 
oportunidade de divulgar eventos estratégicos 
como o Festival Internacional de Marionetas, 
o Encontro Internacional de Estátuas Vivas e 
os eventos desportivos de surf integrados na 
promoção da marca “Espinho Surf Destination”.
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COMUNICAÇÃO 
DA LEITURA DE ÁGUA 

No sentido de melhorar a acessibilidade dos 
munícipes aos serviços mais utilizados no âmbito 
das águas e saneamento, a Câmara Municipal 
de Espinho criou um novo menu - 'Águas e 
Saneamento' onde pode comunicar a sua leitura de 
água ou celebrar o seu contrato, sem telefonemas 
e sem sair de casa, através do seu computador ou 
dispositivo móvel.

Neste menu disponibilizamos-lhe ainda todas 
as informações relativas a contatos de piquetes 
de avarias, tarifários e análises de qualidade da 
água, entre outras, bem como todas as descrições 
passo-a-passo sobre como proceder para celebrar 
contratos.

Para mais informações, consulte a página da 
internet do Município em 
http://portal.cm-espinho.pt/

A PARTIR DE AGORA, JÁ PODE 
COMUNICAR A SUA LEITURA DA ÁGUA 
ATRAVÉS DA PÁGINA DA INTERNET 
DO MUNICÍPIO DE ESPINHO

HORÁRIO 
DOS PIQUETES 
DE URGÊNCIA

TODOS OS DIAS 
DOMINGO A SEGUNDA FEIRA
Das 17h00 às 08h30
Telm. 967 823 822

FIM DE SEMANA E FERIADOS
Das 08h30 às 17h00
Telm. 967 823 867

AVARIAS
Das 08h30 às 17h00
Tel. 227 335 840
Das 17h00 às 08h30
Telm. 967 823 822
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MAR 
MARIONETAS 
FESTIVAL
INTERNACIONAL 
DE MARIONETAS 
REGRESSA EM MARÇO
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Durante o mês de março, são diversas as companhias 
que apresentam os seus mais recentes trabalhos. 
Para além dos espetáculos de palco, haverá exposi-
ções e "workshops".

A 13.ª edição do Mar Marionetas - Festival Interna-
cional de Marionetas de Espinho realiza-se de 10 a 31 
de março, propondo 19 espetáculos produzidos por 
onze das mais prestigiadas companhias portuguesas 
e espanholas.

No programa da 13.ª edição do Mar- Marionetas 
destaca-se a presença de Jordi Bertran e Toni Zafra, 
dois dos maiores mestres de teatro de marionetas, 
que trazem até Espinho os espetáculos “Poemas 
Visuais” e “Fragmentos”.

O Festival promove ainda um variado conjunto de 
iniciativas complementares, de âmbito lúdico e pe-
dagógico com destaque para a exposição de cenários 
e marionetas da companhia Limite Zero, que estará 
patente no Centro Multimeios de Espinho até 31 
de março.

Pela primeira vez, o Festival organiza o Baile de aber-
tura do Mar-Marionetas que acontece a 10 de março 
no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, onde as 
crianças se transformarão em príncipes e princesas 
do reino para uma tarde divertida na companhia das 
mascotes Mário e Neta.

Mar-Marionetas – o Festival que não se esquece!

ESPINHO PREPARA-SE 
PARA RECEBER O FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MARIONETAS PARA TODAS 
AS IDADES
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O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Luís Carneiro e o presidente 
da Câmara Municipal, Pinto Moreira, assinaram 
no passado dia 18 de janeiro um protocolo de 
cooperação para a criação em Espinho do Gabinete 
de Apoio ao Emigrante (GAE) de 2ª Geração 
visando a promoção de ações que, aproveitando o 
poder económico das comunidades portuguesas, 
associado às potencialidades oferecidas pela 
região, promovam projetos de investimento e 
desenvolvimento locais, em conjugação com o 
Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID). 

O novo Gabinete de Apoio ao Emigrante continuará 
a funcionar no Balcão de Atendimento instalado 
no edifício da Junta de Freguesia de Espinho, 
com mais recursos em áreas como a segurança 
social, o emprego, a formação profissional, os 
direitos, o ensino, os benefícios fiscais e sociais, a 
equivalência nos estudos e estágios, entre outras.
Para o Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Luis Carneiro, os gabinetes de 2ª 
Geração têm como objetivo melhorar o acesso dos 
emigrantes a informação mais focada na dimensão 
do empreendedorismo e nos mecanismos de 
incentivo ao investimento. 

Têm-se verificado mais atendimentos no quadro 
do regresso a Portugal, com os interessados 
a questionarem os gabinetes, não apenas 
relativamente a matérias tais como equivalências 
escolares, direitos contributivos e oportunidades de 
emprego e formação, mas também no que se refere 
a oportunidades de criação de novas empresas. 

Em 2018, o Gabinete de Apoio ao Emigrante de 
Espinho procedeu a um total de 70 atendimentos, 
número ainda modesto para a Vereadora da Ação 
Social da Câmara Municipal de Espinho, Lurdes 
Ganicho, uma vez que verificamos que os emigrantes 
que regressam a Portugal em especial a Espinho, 
não chegam a contactar nenhuma instituição 
essencialmente para possuírem apoio familiar. O 
interesse na procura deste serviço revelou-se 
mais evidente nos imigrantes do Brasil, da China, 
de alguns nativos da Venezuela e também de um 
caso do México, afirmou a Vereadora, com base 
em dados de 2017 obtidos através do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras. 

O Gabinete de Apoio ao Emigrante de Espinho surge 
através de um protocolo assinado em janeiro de 
2011, com a Direção Geral dos Assuntos Consulares 
e das Comunidades Portuguesas, tutelada pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. Desde 
março de 2011 disponibiliza um serviço de maior 
proximidade aos que pretendam emigrar ou a ex-
emigrantes residentes no concelho de Espinho, 
bem como aos seus familiares.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Gabinete de Apoio ao Emigrante de 2ª Geração
Edifício da Junta de Freguesia de Espinho
Rua 23, n.º 271 | 4500-141 Espinho
2ª a 6ª Feira das 09H00 às 13H00
22 733 58 72 | 22 733 58 00
gae.cm.espinho@gmail.com

GABINETE DE APOIO 
AO EMIGRANTE DE 2ª 
GERAÇÃO EM ESPINHO
PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO COM A 
SECRETARIA DE ESTADO 
DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS
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PLANO DE 
ORDENAMENTO 
DA ORLA COSTEIRA 
CAMINHA - ESPINHO

Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal de 
Espinho foi um dos autarcas presentes na Audição 
Parlamentar da Comissão de Ambiente, Ordena-
mento do Território, Descentralização, Poder Local 
e Habitação sobre o polémico Plano da Orla Costeira 
Caminha-Espinho.

Nesta audição conjunta estiveram presentes os 
autarcas dos territórios abrangidos pelo Plano, à 
exceção das Câmaras de Gaia, Matosinhos e Viana 
do Castelo. Pinto Moreira disse aos deputados 
daquela Comissão Parlamentar que "o POC não 
reflete a realidade de cada concelho e trata todos 
os concelhos da mesma forma, sem atender às suas 
diferenças e especificidades."

Apoiando a ideia de que o Plano de Ordenamento 
da Orla Costeira Caminha-Espinho devia ter sido 
elaborado com a participação das populações, o 
Presidente da Câmara de Espinho declarou que o 
"primeiro objetivo não devia ser o recuo planeado, 
mas sim a proteção".

O autarca acrescentou ainda que, nas frentes 
urbanas consolidadas, como é o caso da cidade 
de Espinho, deve ser permitida a reabilitação do 
edificado degradado, em respeito do desígnio 
nacional da reabilitação urbana, das ARUs e do PDM 
de última geração que está em vigor.

Pinto Moreira considera "manifestamente irrisório 
o orçamento estimado por não contemplar verbas 
para o realojamento e indemnização das popula-
ções afectadas pelas demolições de edifícios".

Recorde-se que a proposta do POC-Caminha-
Espinho determina a demolição de 34 edifícios, 
bem como de centenas de casas de 14 núcleos 
habitacionais, designadamente no Lugar da Praia, 
freguesia de Paramos.

ESPINHO ENTRE 
OS MUNICÍPIOS 
ENVOLVIDOS 
EM AUDIÇÃO NA 
ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA
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DE 05 A 14 DE ABRIL, 

O MUNDO DO SURF INVADE 

A CIDADE DE ESPINHO COM 

COMPETIÇÕES NACIONAIS 

E INTERNACIONAIS

ESPINHO SURF DESTINATION
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O Surf Pro Espinho contará com a 
competição Júnior mais aclamada da Europa 
- o Júnior Pro Espinho by World Surf League e 
pelo segundo ano consecutivo a competição 
mundial do Longboard Pro Tour.

A edição deste ano arranca com a 
competição LongBoard World Tour, que volta 
a trazer à cidade de Espinho os melhores 
atletas do mundo para mais uma prova do 
calendário mundial da World Surf League, nos 
dias 5, 6 e 7 de abril.

ESPINHO SURF DESTINATION
ESTÁ DE VOLTA À PRAIA DA 

BAÍA PARA A 6ª EDIÇÃO

Nos dias 8 e 9 de abril, será a vez dos atletas 
nacionais disputarem a fase final do Circuito Surf 
do Norte, competição organizada pela Federação 
Portuguesa de Surf que teve a sua génese na 
cidade de Espinho.

O Junior Pro Espinho, decorre de 10 a 14 de abril 
onde as jovens promessas mundiais de surf 
regressam a Espinho para a prova mais conceituada 
do circuito europeu de Surf Junior.

Além das reputadas competições, a 6ª edição do 
evento visa promover aulas de surf adaptado com 
os melhores surfistas do evento, cinema e mostra 
de filmes na praia, batismo de surf, surf para 
carenciados, workshops de fotografia e de shapes 
de pranchas (como fazer uma prancha de surf), 
exposição de fotografias de surf, limpeza de praia 
através do programa Bandeira Azul e aulas 
de fitness.
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NOVO 
PARQUE 
INFANTIL 
INSTALADO JUNTO 
AO PARQUE DA CIDADE
O parque infantil, outrora instalado junto ao Casino 
e desmontado para efeitos de realização da obra 
do ReCaFE, foi renovado e encontra-se de novo 
disponível no enquadramento do Parque da Cidade, 
junto à Nave Polivalente.
 
Inaugurado ao final da manhã do passado dia 11 
de fevereiro pelos alunos de cinco turmas do 
pré-escolar do Centro Escolar de Anta, o 
equipamento está como novo, uma vez que, antes 
de ser reinstalado, passou por uma reabilitação 
completa, realizada por uma empresa especializada 
que assegurou o cumprimento de todas as normas 
de segurança.

O parque infantil está novamente ao serviço 
da comunidade e nas melhores condições de 
funcionamento.
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O estabelecimento de ensino vai ficar dotado 
das valências de um Centro Escolar com espaços 
necessários a uma efetiva qualificação do ensino, 
designadamente de biblioteca, sala de informática, 
cantina, espaço polivalente para reuniões, atividades 
culturais e de educação física, sala de professores e 
receção de pais.

O projeto compreende a reabilitação geral do equipa-
mento, a ampliação dos edifícios do Plano Centenário 
(ensino pré-escolar) através da construção de um 
elemento de união dos volumes existentes, a amplia-
ção do edifício norte para a concentração das salas 
do 1º ciclo, de forma a permitir, no total, a criação de 
5 salas de Jardim de Infância e de 13 salas do 1º ciclo 
do Ensino Básico. A empreitada inclui a melhoria das 
condições gerais de espaços comuns e a requalifica-
ção dos pavimentos, percursos e arranjos exteriores, 
substituição de caixilharias e melhoria das condições 
de eficiência energética.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal com o 
pelouro da educação, Vicente Pinto "a reabilitação da 
Escola Básica nº2  ao abrigo do Programa Norte 2020 
visa melhorar e modernizar de forma sustentada, o par-
que escolar em todo o município de Espinho. Uma apos-
ta estratégica definida como prioridade pela Câmara 
Municipal de Espinho que faz parte do mapeamento dos 
investimentos em infraestruturas da educação Pré-es-
colar e do ensino Básico e Secundário."

A Requalificação da Escola Básica nº2 de Espinho no 
valor total de 1.374.878,00€ tem, ao abrigo do contra-
to de financiamento aprovado, o valor elegível de 800 
mil euros e uma comparticipação do FEDER a 85% no 
valor de 680 mil euros, contando, ainda, com o apoio 
financeiro público nacional de 120 mil euros. Trata-se 
de uma candidatura feita pelo município de Espinho a 
fundos europeus no âmbito do Programa Operacional 
Regional do Norte-NORTE 2020. Para Vicente Pinto, o 
Parque Escolar de excelência no concelho de Espinho 
ficará concluído muito em breve com as intervenções na 
Escola Básica de Guetim e na Escola EB2/ 3 Sá Couto.

OBRAS 
DE REABILITAÇÃO 
DA ESCOLA BÁSICA 
ESPINHO 2 

A INTERVENÇÃO VAI DOTAR 
O ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO DE “VALÊNCIAS 
DE UM CENTRO ESCOLAR”
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A Secretária de Estado do Ordenamento do Território 
e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, 
acompanhada do presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, Pinto Moreira, do vice-presidente da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), e do engenheiro 
Pimenta Machado, visitaram  a obra de reforço do 
esporão norte da Praia da Baía, em Espinho.

Esta era uma obra reclamada pela Câmara Munici-
pal de Espinho para garantir uma melhor proteção 
costeira, conferindo maior segurança de pessoas e 
bens na zona balnear de Espinho.

"Espinho tem uma frente urbana que está consolida-
da e sem grande erosão do mar desde 1909, com a 
nossa linha costeira a manter-se desde essa altura 
praticamente igual ao que era, mas agora é evidente 
que temos que estar atentos às alterações climáti-
cas e é importante que este tipo de obras de manu-
tenção passe a verificar-se com maior frequência", 
segundo o presidente da Câmara de Espinho.

No caso do esporão norte da Praia da Baía, Pinto 
Moreira indicou que "o habitual era proceder-se a 
obras de reforço de 10 em 10 anos", mas defende 
que agora essas "justificam-se num intervalo de 
tempo mais curto, provavelmente de cinco em cinco 
anos", o que dependerá "da sensibilidade e capa-
cidade de execução do Ministério do Ambiente e da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que tutelam 
este tipo de intervenção".

Orçada em 1,1 milhões de euros e executada pela 
HydroStone, a intervenção dirigida pela APA durou 
sete meses, incidiu sobre o chamado cabeço 
do esporão, na extremidade apontada ao mar, e 
recorrendo a uma técnica diferente das que vinham 
sendo aplicadas nessa estrutura.

"O comum era que este reforço se fizesse através da 
colocação de pedra e tetrápodes no local, mas desta 
vez optou-se por um sistema de defesa diferente, 
utilizando blocos de betão alinhados de forma a 
oferecerem ao mar uma resistência mais compacta e 
resiliente", explica o autarca Pinto Moreira.

O presidente da Câmara de Espinho referiu que 
o objetivo foi garantir a solidez de uma estrutura 
"determinante para a segurança de pessoas e bens", 
mas insistiu que a manutenção do esporão e de 
outros recursos de defesa da orla costeira exigem 
agora, obras mais regulares.

SECRETÁRIA DE 
ESTADO DO AMBIENTE 
VISITA OBRA DE 
REFORÇO DO ESPORÃO 
DA PRAIA DA BAÍA

INTERVENÇÃO ESTÁ CONCLUÍDA E 
CONFERE MAIOR SEGURANÇA A PESSOAS 
E BENS NA ZONA BALNEAR DE ESPINHO
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ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO OU LOCAL DAS 
INICIATIVAS PUBLICADAS NESTA REVISTA SÃO 
DA RESPONSABILIDADE DOS PROMOTORES. 
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ATÉ 2 MAR
EXPOSIÇÃO

"Personalidades" Exposição 
de Fotografia de Domingos Santos

Centro Multimeios de Espinho

TODO O ANO
EXPOSIÇÃO PERMANENTE

Palco das Marionetas

Exposição de cenografias, adereços e marionetas da 
Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora, residente no 
FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho. Acesso livre

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Segunda a sexta-feira: 10H00 às 17H00 
Sábado: 10H00 às 13H30 | 14H30 às 18H00
Domingo e feriados: Encerrado

28 FEV, 1, 2, 3, 5 e 6 MAR
VARIÁVEL
CINEMA

Stan & Ollie 

Stan & Ollie, de Jon S. Baird
Com: Steve Coogan, John C. Reilly, 
Shirley Henderson
Canadá/EUA. 2018. 97 min. 
Comédia/Drama

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 5,5€ (adulto); 5€ 
(estudante e sénior)
Sessões Dia 28: 16h30; Dia 1: 16h30, 21h30; 
Dia 2: 16h30, 21h30; Dia 3: 16h30, 21h30; 
Dia 5: 16h30; Dia 6: 16h30

23 fev
a 30 mar

ORG: Departamento de Artes 

Plásticas

Museu Municipal  
de Espinho

Pintura, ou 
Não-Pintura 
Pintura, ou 

Não-Pintura
Pintura, ou 

Não-Pintura
Pintura, ou 
Não-Pintura

Pintura, ou 
Não-Pintura

Pintura, ou 
Não-Pintura

ATÉ 30 DE MAR
EXPOSIÇÃO

Pintura ou Não-Pintura 

Os trabalhos aqui 
apresentados na exposição 
‘Pintura ou Não-Pintura’ são 
de estudantes e alumni da 
Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. 

Museu Municipal de Espinho

MAR MARIONETAS
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1 A 30 MAR
MÚSICA

The Joker – Música ao Vivo

1 e 2 - Havana's Soul
8 e 9 - Blackbird
15 e 16 - Samba Esquema Novo
22 e 23 - Lilian Raquel Duo
29 e 30 - Duo de Pedro Barosa e Maria de Deus

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

1 E 2 MAR
JANTAR ESPECTÁCULO

Carnaval com Show Brasil
Jantar Espectáculo

Show Brasil é o espectáculo convidado 
para animar a noite de Carnaval no 
Casino Espinho. 

Este espectáculo coreografado por 
Brigite Maia, é constituído por um 
elenco de luxo, repleto de cor e alegria, 
que irá transportar para os Casinos 
Solverde toda a magia e frenesim 
do Carnaval Carioca. No palco, irão 
desfilar os estilos mais populares da 
música brasileira como, o Samba, o 
Forró e o Axé.

Casino Espinho
1 de Março – Jantar Buffet: € 40/pessoa 
(sem bebidas)
2 de Março – Jantar: € 40/pessoa (sem bebidas)

2 MAR E 6 ABR
11H00

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

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Bilhete (caso aplicável): 3,00€

LIVROS
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8 MAR

Filipa Cardoso | Jantar Concerto

O Dia Internacional da Mulher celebra-se no 
Casino Espinho com o primeiro concerto do ciclo 
“Fado no Casino”, interpretado por Filipa Cardoso. 
A fadista conta já com alguns anos de carreira e 
uma colecção de elogios e excelentes críticas.

Casino Espinho
8 de março – Jantar Buffet: € 39/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa - sujeito a disponibilidade

MÚSICA

2 MAR
MÚSICA

Baile de Máscaras

Animação musical com DJ Risca-Discos 
e concursos de máscaras

Auditório Nascente
Rua 16, nº 1209

7, 8, 9,10, 12 E 13 MAR
VARIÁVEL
CINEMA

A Favorita

The Favourite, de Yorgos Lanthimos
Com: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
RU/EUA / Irlanda. 2018. 120 min. Drama/Comédia/Histórico

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ (estudante e sénior)
Sessões: Dia 7: 16h30; Dia 8: 16h30 e 21h30; Dia 9: 16h30 e 21h30; 
Dia 10: 16h30 e 21h30; Dia 12: 16h30; Dia 13: 16h30

8 MAR
MÚSICA

Comemoração do Dia 
Internacional da Mulher 
“Mulheres de nós!
Violência porque sim?”

Ação de sensibilização para assinalar o Dia 
Internacional da Mulher, no âmbito do Plano 
Municipal para a Cidadania e Igualdade de 
Género, acerca da problemática da Violência 
Doméstica e de Género.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
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9 MAR
14H00 - 17H00
FORMAÇÃO

Formação Geral de Voluntariado

Ação de formação da responsabilidade do 
Banco Local de Voluntariado de Espinho (BLV) 
destinada às/aos voluntários inscritos sobre 
a problemática do voluntariado - conceito de 
voluntariado, direitos e deveres dos voluntá-
rios, procedimentos e estratégias a acionar na 
realização da atividade de voluntariado.

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho

9 MAR
21H30
MÚSICA

[FOLK] Laura Gibson

Passo a passo na sua carreira, Laura Gibson 
coloca-se no topo das novas compositoras da 
folk norte-americana, ao lado de nomes como 
Alela Diane, Laura Veirs ou Jolie Holland.

Auditório de Espinho (AdE)

Bilhete: 8€ 
Cartão Amigo AdE +: 4€ 

Cartão Amigo AdE: 6€  
Duração: 70 minutos

9 MAR
20H00
Gospel | Jantar Concerto

O grupo é orgulhosamente português, mas vive 
o espírito americano, reunindo 8 cantores no 
mesmo palco, com uma enorme paixão pela 
música, artes e pelo entretenimento, num 
espectáculo recheado de energia e vivacidade!

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €32,5/pessoa (sem bebidas)
Só Concerto: €15 /pessoa – Baccará

MÚSICA
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10 A 30 MAR
QUE GUARDAM OS 

GUARDA-CHUVAS?
Em diversos locais 

da cidade, desenhos 
realizados por alunos do 
ensino pré-escolar e do 

1º ciclo do concelho.

“para além  disso”
Pintura de Celeste Ferreira

Exposição restrospetiva da obra de Celeste 
Ferreira, que traz a Espinho um conjunto de 
desenhos  e de pinturas a óleo, que têm como 
ponto de ligação o espelho e o espelhismo.

Museu Municipal de Espinho

9 MAR A 13 ABR
EXPOSIÇÃO
9 MAR A 13 ABR

10 MAR/ 15H30

O Mário e a Neta recebem as princesas, príncipes e seus familiares.
O misterioso caldeirão da Bruxa Zulmira - Companhia Boca de Cão.
Histórias do Mário, da Neta e do Canito, escritas por crianças das 
escolas do concelho e contadas por Carlos Correia e Carolina Rocha, 
alunos da ESMAE.
A dança das princesas. Momento de bailado pela Giselle - Academia de 
Dança. Danças de roda para crianças, pais e avós. Baile orientado por 
Diana Azevedo da Associação Popolomondo. 
Música ao vivo por alunos da Escola Profissional de Música de Espinho. 
Piscina Solário Atlântico/ Salão Nobre
Acesso livre

BAILE DE ABERTURA DO FESTIVAL MAR-MARIONETAS 201910 MAR/ 15H30 

O MISTERIOSO 
CALDEIRÃO DA 

BRUXA ZULMIRA
COMPANHIA BOCA 

DE CÃO
PORTUGAL

Piscina Solário 
Atlântico/ Salão Nobre 

Acesso livre

12,13 E 14 MAR
10H15 E 14H30

O CARDUME
COMPANHIA HISTORIOSCOPIO
TEATRO DE MARIONETAS | PORTUGAL

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Acesso livre

ESPETÁCULOS

11 A 21 MAR
EXPOSIÇÃO 

“O que é 
a felicidade?”
Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva

M
AR
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MAR MARIONETAS
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[JAZZ] 
Orquestra de Jazz de Espinho
Ricardo Formoso trompete
Daniel Dias
Paulo Perfeito direcção musical
“Origens”

Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8 euros; Cartão Amigo AdE +: 4 euros; 
Cartão Amigo AdE: 6 euros; Duração: 70 minutos

15 MAR
21H30

MÚSICA

12 A 31 MAR
EXPOSIÇÃO

LIMITE ZERO - EXPOSIÇÃO
Esta exposição comemora os 15 anos de atividade da 
Limite Zero, e é representativa do trabalho cénico e das 
Marionetas das vinte produções realizadas desde 2003.

Centro Multimeios de Espinho
Visitas guiadas e interativas para escolas
Marcações: promocaocultural.cme@gmail.com I 22 732 62 58

14, 16, 17,19, 20 E 21 MAR
VARIÁVEL
CINEMA

Snu (*Sujeito a Confirmação)
Snu, de Patrícia Sequeira
Com: Inês Castel-Branco, Pedro Almendra
Portugal. 2019. Drama/Biografia/Romance

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ 
(estudante e sénior) Sessões: Dia 14: 16h30; Dia 16: 
16h30 e 21h30; Dia 17: 21h30; Dia 19: 16h30 e 21h30; 
Dia 20: 16h30; Dia 21: 16h30
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14 MAR
18H45
Curso l ivre de 
história da música

O período do 
Romantismo na 
música é o tema deste 
primeiro módulo em 
cinco sessões, com 
autores incontornáveis 
como Lizst, 
Chopin, Beethoven, 
Mendelssohn e outros.

Nascente - Cooperativa 
de Ação Cultural
Rua 62, nº251

MÚSICA
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15 A 23 MAR

“Dis-moi, dix mots”
As 10 palavras da Festa da 

Francofoniado 
Centro Multimeios de Espinho

15 MAR
21H30 

Festa da Francofonia
“O Francês é uma Viagem”

15 JAN
JANTAR ESPETÁCULO

Fado Violado | Jantar Concerto

Fado no Casino apresenta Fado Violado, projecto que nasce 
do cruzamento entre o Fado e o Flamenco, pelas mãos da 
cantora Ana Pinhal e do guitarrista Francisco Almeida.

Casino Espinho
15 de Março – Jantar Buffet: € 39/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade

16 MAR
MÚSICA

Dois conceituados intérpretes que se reúnem para 
um concerto de grande qualidade, o “Fadados”.

Casino Espinho
Jantar Concerto: €40/pessoa (sem bebidas)
Só Concerto: €15 /pessoa – Baccará - sujeito a disponibil idade

Jorge Fernando
Fábia Rebordão
Jantar Concerto

15 E 16 MAR 
WORKSHOP 
Semana da Leitura “Maré de Leituras”
Workshop “Estratégias de Promoção da Leitura para 
o público jovem” por Paula Cusati.
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Dia 15/03 das 17h00 às 19h00 / Dia 16/03 das 09h30 às 12h30

EXPOSIÇÃO

ESPETÁCULO
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16 MAR/ 16H00

A GALINHA AZUL
Companhia TANXARINA - Espanha

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Duração: 50 min
Bilhete: 3 aos 11 anos: 2€/ maiores de 12 anos: 3€

TEATRO DE MARIONETAS16 MAR/ 21H30
“Poemas Visuais” 
Companhia Jordi Bertran
Auditório de Espinho (AdE)
Duração: 60 min
Bilhete: 5€ I cartão amigo 
AdE +: 2,5€ I cartão 
AdE: 4€

16 MAR
10H00
Workshop Voz e Percussão

Exercícios práticos para voz e 
percussão, com resultado a apresentar 
em concerto no final do dia.
Auditório Nascente
Rua 16, nº 1209

17 MAR/ 16H00 

FRAGMENTOS
Companhia Toni Zafra - Espanha

Centro Multimeios de Espinho
Duração: 50 min
Bilhete: 3 aos 11 anos: 2€/ maiores de 12 anos: 3€

17 MAR
10H30 ÀS 13H30 

ANIMA

Workshop orientado por Jordi Bertran e 
dirigido a todas as pessoas, com experiência 
ou não, que se interessem pelas técnicas de 
manipulação e interpretação do teatro de 
marionetas.

Centro Multimeios de Espinho
Inscrição: promocaocultural.cme@gmail.com
Contacto: 22 732 62 58; Valor de inscrição: 5€

MAR MARIONETAS

MAR MARIONETAS

MAR MARIONETAS

M
AR

 M
AR

IO
NE

TA
S
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O Teatro Popular de Espinho estreia um 
novo trabalho, um texto de Bertolt Brecht. 
Uma crítica social bem-humorada sobre 
as dinâmicas de grupo e familiares, com 
uma boda como caso de estudo.

ESPETÁCULO22, 23, 29 E 30 MAR
21H30
A Boda dos 
Pequenos 
Burgueses

Auditório Nascente
Rua 16, nº 1209

22 MAR
MÚSICA

Filipa Maltieiro
Jantar Concerto

Actualmente está envolvida em vários projectos 
ligados à música, onde o seu timbre peculiar e uma 
voz de excelência fazem com que seja considerada 
um talento em ascensão no panorama nacional.

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €39/pessoa (sem bebidas)
Só Concerto: €15 /pessoa – Baccará - sujeito a disponibil idade

CISO 2019
Congresso Ibérico 
de Saúde Oral 
Organização do 
Congresso a cargo da 
Associação Portuguesa 
de Saúde 

22 E 23 MAR
CONGRESSO

23 MAR MÚSICA

Marco Rodrigues | Jantar Concerto
O percurso do fadista começou em 1999 
quando venceu na categoria sénior a 
Grande Noite do Fado no Coliseu dos 
Recreios. Um Jantar Concerto imperdível 
no Casino Espinho.

Casino Espinho
Jantar Concerto: €40/pessoa
Só Concerto: €15 /pessoa

ROTA SEM ESPINHAS 
1ª Rota de Restaurantes de Peixe e Marisco 

O Sem Espinhas está a crescer e regressa em 2019 com novas 
iniciativas!  Entre 18 e 24 de março, os restaurantes locais 
especialistas em Peixe e Marisco vão preparar, pela primeira vez, 
menus em que destacam as suas melhores iguarias a preços únicos. 
Durante toda a semana, vai poder escolher onde almoçar ou jantar os 
pratos mais típicos e característicos inspirados no Mar de Espinho.

18 a 24 MAR
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23 MAR
11H00, 15H00 E 17H00

NINHO
Companhia Partículas Elementares - Portugal

Centro Multimeios de Espinho
Duração: 40 min.
Bilhete: 3 aos 11 anos: 2€/ maiores de 12 anos: 3€

24 MAR/ 18H00CINANIMA +

Memórias de Marnie: um drama familiar 
japonês, nomeado para o Oscar de Melhor 
Filme de Animação.

Auditório Nascente
Rua 16, nº 1209

23 MAR
9H30 ÀS 17H30

“pensar a Escrita com… 
Alberto Serra”

“A mar Sophia” por Alberto 
Serra. Oficina de Leitura, no 
âmbito do Centenário do 
nascimento de Sophia de Mello 
Breyner Andresen.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

26 A 30 MAR
16H00
Plateia D’Emoções 
Apresenta Pinóquio
“Um Musical para sonhar”

Centro Multimeios de Espinho
Preço Escolas: 5€; Público geral: 10€

24 MAR
16H00
ESPETÁCULO

[TEATRO DE MARIONETAS] 
Companhia Red Cloud 
“Lobo Mau” 

Auditório de Espinho (AdE)

MAR MARIONETAS

ESPETÁCULO

LIVROS

M
AR

 M
AR

IO
NE
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S
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29 MAR
21H30
Recital de Poesia 
Tributo a Sophia 
de Mello Breyner 
Andresen, por 
Alberto Serra,
seguido de uma 
conversa com o 
jornalista, advogado 
e poeta José Carlos 
de Vasconcelos

Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva

30 MAR
11H30
SERÁ  UM…?
Bebéteca “Letras 
e Chupetas”
No âmbito do Festival Mar-Marionetas
Por Rita Betânia

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

29 MAR
MÚSICA

Fado Fora da Caixa | Jantar Concerto

O concerto apresenta uma abordagem musical 
muito particular, que consiste na fusão da Música 
Popular Portuguesa com nuances de Fado.

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €39/pessoa (sem bebidas)
Só Concerto: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibil idade

29 MAR/ 21H30
[FOLK] Josephine Foster
O seu mais recente disco, o 
duplo Faithful Fair Harmony, é apenas 
mais uma prova da vitalidade e beleza 
da sua proposta. 
Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8 euros; Cartão Amigo AdE +: 4 euros; 
Cartão Amigo AdE: 6 euros

30 MAR MÚSICA

Ricardo Ribeiro | Jantar Concerto 
O talentoso fadista Ricardo Ribeiro sobe ao 
palco do Casino Espinho para terminar o mês de 
Março e o ciclo “Fado no Casino”.

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €45/pessoa (Gastronomia do Sável)
Só Concerto: €15 /pessoa – Baccará - sujeito a disponibil idade
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30 MAR/ 16H00
O SEGREDO DO RIO
Companhia Fio d’azeite - Grupo de Marionetas do Chão de Oliva - Portugal

Um espetáculo de marionetas de luva cheio de beleza e sensibilidade, eclético, 
onde a plasticidade está presente e o respeito pelo LIVRO é palavra-chave.

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Bilhete: 4 aos 11 anos: 2€/ maiores de 12 anos: 3€
Duração: 50 min

M
AR

 M
AR

IO
NE

TA
S

ESPETÁCULO

Construção de Marionetas de Vara 
Workshop para crianças, pais e avós, com orientação 
da companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora.

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho

30 MAR
11H00

WORKSHOP

MAR MARIONETAS

30 E 31 MAR
17H00 

O Misterioso Caldeirão 
Da Bruxa Zulmira
Companhia Boca 
de Cão - Portugal
Uma figura gigante 
que nos leva a olhar 
para a grandeza deste 
fantoche tradicional 
de uma outra forma.

FACE- Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho

M
AR

 M
AR

IO
NE

TA
S

ESPETÁCULO

31 MAR
17H00 

Tanto Por Fazer 
Workshops para crianças, pais e avós
Orientação: DCM - Promoção Cultural

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho

M
AR

 M
AR

IO
NE
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S

WORKSHOP

31 MAR
16H00 

Em Busca do Planalto Perdido
Companhia Limite Zero-Portugal

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho

M
AR

 M
AR

IO
NE
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S

ESPETÁCULO31 MAR/ 17H00

Danças Hip Hop
Espetáculo com danças 
hip hop por diversos grupos.

ESPETÁCULO
Casino Espinho
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2, 3 E 4, 5 E 7, 9 E 10 ABR
VARIÁVEL

CINEMA

Greta
Greta, de Neil Jordan; Com: Chloë Grace 
Moretz, Isabelle Huppert, Zawe Ashton
Irlanda/EUA. 2019. 98 min. Thriller/Drama

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ 
(estudante e sénior) Sessões: Dia 2, 3 e 4: 16h30; 
Dia 5 e 7: 16h30, 21h30; Dia 9 e 10: 16h30

1 E 7 ABR
"Provocatorium Arte Postal e correspondência de guerra", 
organizada por Monsenhor enVide neFelibata
Uma exposição de Arte Postal, que contará também com 
cartas e fotografias - correspondência em tempos de 
guerra - no âmbito das comemorações do 25 de abril e 
dos objetivos da UNESCO para 2019.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

EXPOSIÇÃO

5 ABR
20H00
Lil ian Raquel | Tributo a Bossa Nova
Jantar Concerto
A cantora será acompanhada 
por uma banda de conceituados 
músicos Brasileiros onde se destaca 
o consagrado guitarrista e diretor 
musical, Cláudio César Ribeiro.

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €39/pessoa (sem bebidas)
Só Concerto: €15 /pessoa - Baccará
sujeito a disponibil idade

MÚSICA

ESPETÁCULO

A Boda dos Pequenos Burgueses, pelo 
Teatro Popular de Espinho 
Uma crítica social bem-humorada sobre as 
dinâmicas de grupo e familiares, com uma 
boda como caso de estudo, na Alemanha 
pós Grande Guerra.

5 E 6 ABR
21H30

Auditório Nascente
Rua 16, nº 1209
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DESPORTO

5 A 14 ABR

Espinho Surf Destination está 
de volta à Praia da Baía para a 
6ª edição

De 05 a 14 de abril, o mundo do 
surf invade a cidade de Espinho 
com competições nacionais 
e internacionais.

6 ABR
António Zambujo | Jantar Concerto

António Zambujo regressa em abril ao Casino Espinho 
para apresentar o seu mais recente álbum, “Do Avesso”.

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €50/pessoa

MÚSICA

7, 9 A 13 ABR
14h30

CINEMA

Cinema Infantil | V.P. 2D
Como Treinares o teu Dragão: O Mundo Secreto  
How to Train your Dragon: The Hidden World, de Dean DeBlois
EUA. 2019. 104 min. Animação/Aventura. M/6

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ (estudante e sénior)
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11 ABR
10H00
WORKSHOP

Oficina de jardinagem 
"Miminho para a Madrinha"
Centro Multimeios de Espinho

9 A 12 ABR
14H30 ÀS 17H00 “Semana da Saúde”

Ações de sensibilização, rastreios, atividades desportivas, 
workshops, com o objetivo de sensibilizar, prevenir e 
melhorar a qualidade de vida da população em geral. 
FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho.

9 ABR
10H00
WORKSHOP

Workshop de foto-
grafia"Fotógrafo por 
uma manhã"

Centro Multimeios 
de Espinho

10 ABR
10H00
WORKSHOP

"Criar Asteróides"
Centro Multimeios 
de Espinho

11, 12, 13, 14, 16 E 17 ABR
VARIÁVEL

CINEMA

Dumbo (V.O.)
Dumbo, de Tim Burton
Com: Danny DeVito, Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton
EUA. 2019. 130 min. Fantasia/Família

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ (estudante e sénior) 
Sessões: Dia 11: 16h30; Dia 12, 13 e 14: 16h30 e 21h30; Dia 16 e 17: 16h30

12 ABR
10H00
WORKSHOP

Mini Culinária 
"Bolachinhas da páscoa"
Centro Multimeios de Espinho

8 A 12 ABR
09H30 ÀS 12H00

08 abril Tique taque | Construção de um relógio
09 abril Jardim Encantado | Flores de esponja
10 abril Lagarta articulada | Construção com materiais de desperdício
11 abril Rainha de copas | Faz o teu baralho de cartas
12 abril Coelho branco| Faz e pinta a tua almofada

Informações/ inscrições:
Laura Bártolo | Oficina das Artes | Rua 21, 937 Espinho | 968829273 | geral@sitiodaoficina.com

Workshops Páscoa com Arte 
"Alice no País dos Artistas"
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12 E 13 ABR
Aro | Jantar Espetáculo 

Nos dias 12 e 13 de Abril, o Casino Espinho apresenta 
ARO, uma produção do Instituto Nacional de Artes 
do Circo. Um conjunto de retratos que apresentam 
o círculo como símbolo de continuidade e l iberdade.

Casino Espinho
Jantar Espectáculo
12 de Abril (Buffet): € 39 / pessoa (sem bebidas)
13 de Abril (Gastronomia Italiana) : € 40 / pessoa
Só Espectáculo: € 15 / pessoa (sujeito a disponibil idade)

MÚSICA

13 ABR/ 15H00 

“pensar a Escrita” com João Reis
“Atualmente, é tradutor freelancer de Sueco, 
Norueguês, Dinamarquês, Islandês e Inglês, tendo 
traduzido obras de diversos autores, incluindo 
Halldór Laxness, Knut Hamsun, Hjalmar Bergman, 
entre outros, colaborando com várias editoras 
portuguesas.”

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

LIVROS

13 ABR/ 10H30
AR-LIVRE

Programa Bandeira Azul
Do Rio ao Mar, sem lixo. 
“Os Suspeitos do Costume”

Esta atividade integrada no 
programa Bandeira Azul terá 
presença, mais uma vez, 
no campeonato de Surf de 
Espinho e pretende convidar à 
participação na recolha de lixo 
marinho.

24 ABR/ 10H00
SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS

Programa Bandeira Azul
Do Rio ao Mar, sem lixo.
“Litter@sea - Plástico, uma 
ameaça muito séria”

Sessões que alertam para o excessivo 
uso do plástico e suas consequências 
com Manuela Correia, fundadora do 
projecto eTwinning “Litter@sea”.
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
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14 A 21 DE ABRIL 

Espinho Vive a Semana Santa
A Semana Santa em Espinho celebra uma 
tradição local que se afirma ano a ano! 

Enquadrando-se num período histórico, 
a Semana Santa de Espinho integra no seu 
programa geral atos culturais e religiosos que 
a tornam numa das mais belas recriações da 
Morte e Ressurreição de Cristo, do nosso país.
Momentos solenes e emocionantes que a 
Semana Santa em Espinho proporciona a 
milhares de visitantes.

Ruas da Cidade
Igreja Matriz de Espinho | Igreja Paroquial de Anta

14, 16, 17, 20 ABR/ 14h30
CINEMA

Cinema Infantil
V.P. 2D | O Filme Lego 2  
The Lego Movie 2: The Second Part, 
de Trisha Gum e Mike Mitchell
EUA. 2019. 106 min. Animação/Comédia/
Aventura/Ficção Científica. M/6

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

17 ABR/ 21h30
MÚSICA

Concerto da Páscoa 
Orquestra Clássica de Espinho | Coro Feminino da EPME
Pedro Neves direcção musical | Jonathan Ayesrt piano
Thomas Bloch ondes martenot
Igreja Matriz de Espinho

Escola Profissional de Música de Espinho (EPME)

16 ABR
Histórias encenadas 
com oficina de teatro

17 ABR
Caça ao tesouro 
“Vem caçar planetas”

18 ABR
Oficina de Animação-stop motion
O princípio da animação

10H00
WORKSHOPS 
Centro Multimeios 
de Espinho
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19 E 20, 23 E 24 ABR
VARIÁVEL
CINEMA

Shazam
Shazam, de David F. Sandberg
Com: Zachary Levi, Lovina Yavari, 
Mark Strong
EUA. 2019. Ação/Fantasia/Ficção 
Científica 

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ 
(estudante e sénior) Sessões: Dia 19 e 20: 
16h30, 21,30; Dia 23 e 24: 16h30, 21,30; 

13 ABR/ 21H00 
“Adormecer no Museu”
Trata-se de uma iniciativa que pretende dar a conhecer a 
história da antiga fábrica Brandão & Gomes numa perspetiva 
lúdica e pedagógica convidando os participantes a “dormir” 
no Museu e a desfrutar de outras atividades. Oferta da ceia e 
do pequeno-almoço.

Museu Municipal de Espinho

SERVIÇO EDUCATIVO

24 ABR
21H30

25 de abril.
O dia inicial inteiro e limpo
Na escrita de Sophia e com a 
presença do ator António Capelo, 
vamos à descoberta do futuro.

Auditório Nascente/ Rua 16, nº 1209

25, 26 E 27 ABR E 1 MAIO
VARIÁVEL
CINEMA

Estreia Nacional
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame, de Joe e Anthony Russo
Com: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris 
Evans, Scarlett Johansson
EUA. 2019. 180 min. Ação/Aventura/Ficção 
Científica

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ (estudante 
e sénior) Sessões: Dia 25 a 27: 16h30, 21h30; Dia 28: 
21h30; Dia 30: 16h30; Dia 1: 16h30, 21h30
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27 ABR/ 11H00

Bebéteca “A Quinta”
Etecetera Associação Artística
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

LIVROS

25 ABR A 2 JUN
EXPOSIÇÃO

5ª. Bienal Internacional 
de Arte de Espinho
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva

27 ABR
14H00 ÀS 17H00

WORKSHOP

Oficina “Mailart & Artbymail” 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

28 ABR
18H00 

CINANIMA +

Snoopy e Charlie Brown: 
Peanuts, O Filme; 
Sessão para as famílias no final 
das férias da Páscoa.

Local (a designar)

CINEMA
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MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO 

Sessão Dupla: Observação + Sessão de Planetário

Propomos que venha passar um serão diferente com uma ida ao Planetário 
para uma sessão de Cinema Imersivo, seguida de uma visita ao Observatório 
do Centro Multimeios.

Sessões 
5 e 12 JAN- 21H15 / 9 e 23FEV - 21H15
Bilhete 6€ (adulto), 5€ (estudante e sénior), 15€ (família - 3 elementos), 
4€ (criança extra até 12 anos)

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

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

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

2, 9, 16 e 30 MAR
15h30 
6, 13, 20 e 27 ABR
15h30
9, 10, 11, 12 ABR
15h00

Lendas do Céu 
Noturno: Perseu e 
Andrómeda

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.

Duração: 40 min. 
Classificação: M/4

3, 10, 17 e 31 MAR
15h30
7, 14, 19, 25 e 28 ABR
15h30
16, 17 e 18 ABR
15h00

A Vida das Árvores

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

Duração: 45 min. 
Classificação: M/4

2, 9, 16 e 30 MAR
16h30
6, 13, 20 e 27 ABR
16h30
16, 17 e 18 ABR
16h00

Nós somos Aliens (3D)

Nós somos Aliens! leva-
nos numa viagem épica, 
na procura de evidências 
sobre vida extraterrestre.

Duração:
45 min. 
Classificação: M/8

3, 10, 17 e 31 MAR
16h30
7, 14, 19, 25 e 28 ABR
16h30
9, 10, 11, 12 ABR
16h00

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.

Duração: 45 min. 
Classificação: M/8

2 E 16 MAR
21H15
13 E 27 ABR
21h15

*Especial Páscoa - 7 a 20 Abril (Dedicado as mais pequenos)
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / ATIVIDADES REGULARES

5 e 19 MAR / 
2, 16 e 30 ABR
15h00
Tricotar Histórias

Quinzenalmente, às terças 
feiras, pela 15h00
Espaço de encontro de 
pessoas que praticam tricot, 
crochet, ou outras técnicas 
de trabalho com agulhas, 
conciliando com a partilha de 
saberes, leituras e memórias.

Destinatários População adulta/ 
sénior – até 15 participantes

9 MAR / 
13 ABR
11H00
1, 2, 3… 
Read & Play with Me!

Atividades didáticas em 
inglês, com história, música e 
movimento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem 
da língua inglesa de uma forma 
natural, utilizando o corpo 
(TPR Total Physical Response), 
através da exploração de 
histórias em inglês, das artes, 
da música, da dança e dos 
jogos didáticos.

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

QUINTAS-FEIRAS
11H00
“As vogais são 
demais!”

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

Destinatários Pré-escolar e 1.º ano 
(CEB) (1 grupo)

21 MAR /
18 ABR
21h30
Onda Poética

Coletivo da Onda Poética
Periodicidade: terceira quinta 
feira de cada mês

Destinatários Público em geral

7 MAR / 
4 ABR
14h30
“A Hora dos Maiores”

Dirigida à população sénior 
do Concelho, esta é uma 
atividade de convívio e 
partilha de leituras e saberes.

Destinatários Séniores do concelho

SEXTAS-FEIRAS
Visitas guiadas à 
Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva

Perceção do circuito 
documental, da organização 
da biblioteca e dos vários 
espaços e serviços 
disponibilizados. Curiosidades 
acerca do patrono José 
Marmelo e Silva.

Destinatários  Todos os ciclos de 
ensino (1 turma) e público em geral 
(máx. 26 pessoas)
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aprovar o estabelecimento de 
“Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Espinho e 
o Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira ”, para despesas 
diversas em matéria de educação, 
pelo valor de €44.830,00 (quarenta 
e quatro mil oitocentos e trinta 
euros).

Deliberação Nº 220/2018
Protocolo de colaboração entre o 
Município de Espinho e a Solarisfloat, 
Lda. 
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e 
celebrar, com a Solarisfloat, Lda. o 
referido “Protocolo de colaboração 
entre o Município de Espinho e a 
Solarisfloat, Lda. para efeito de 
parceria com vista à utilização 
das instalações da Piscina Solário 
Atlântico”, de acordo com os 
considerandos e termos nele 
fixados. 

VI Gala do Desporto - Atribuição dos 
prémios de desporto do Município de 
Espinho 
A Câmara tomou conhecimento 
dos prémios de desporto atribuídos 
pelo Município de Espinho, na VI 
Gala do Desporto, realizada a 27 de 
outubro de 2018.

ATA N.º 24/2018
VINTE E SEIS DE NOVEMBRO 
DE DOIS MIL E DEZOITO.

Deliberação Nº 221/2018
Aprovação da ata n.º 23/2018 de 12 de 
novembro
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. 

Deliberação Nº 222/2018
Correção Material do Plano de 
Pormenor do Estádio do Sporting Clube 
de Espinho
Deliberado por maioria com os 
votos contra dos Vereadores 
do PS, remeter à Assembleia 
Municipal a correção material do 
Plano de Pormenor do Estádio do 
Sporting Clube de Espinho, para 
conhecimento e remissão posterior 

ATA N.º 23/2018

Voto de Pesar
A Câmara Municipal, sob proposta 
do seu Presidente, deliberou, por 
unanimidade, exarar em ata um 
voto de pesar pelo falecimento do 
Sr. Virgínio Pereira.

Deliberação Nº 213/2018
Aprovação da ata n.º 22/2018 de 31 
de outubro 
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. 

Deliberação Nº 214/2018
Requalificação do J.I. de Guetim – 
Escola básica de Guetim” 
Deliberou, por maioria e abstenção 
dos Vereadores do PS, no âmbito 
do procedimento para a execução 
da empreitada de obras públicas de 
“Requalificação do J.I. de Guetim – 
Escola Básica de Guetim”, ratificar 
as decisões de aprovar a Lista 
de Esclarecimentos e Omissões 
e pedido de esclarecimento 
identificados pelos interessados 
e aceites pelo Júri, aprovar os 
termos do suprimento daqueles 
esclarecimentos e omissões que 
foram aceites e aprovar a retificação 
do “Mapa de Quantidades” 
bem como, que seja introduzido 
o Pormenor de Execução de 
Sinalética de Informação.

Deliberação Nº 215/2018
Conversão em definitivo da resolução 
do arrendamento e cessação do 
respetivo direito de ocupação do fogo 
de habitação social por incumprimento 
no pagamento da renda mensal desde 
março de 2017
Deliberado, por unanimidade, 
converter em definitivo e 
determinar a resolução do 
arrendamento apoiado e a 
cessação do respetivo direito de 
ocupação do fogo de habitação 
social que se encontra atribuído a 
Hermínio Rodrigues Pereira sito no 
Complexo Habitacional da Quinta, 
Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 
2, n.º 205, Rés-do-chão Esquerdo, 

DOZE DE NOVEMBRO 
DE DOIS MIL E DEZOITO

em Paramos.

Deliberação nº 216/2018
Pedido de renovação de contrato de 
arrendamento 
Deliberado, por unanimidade, 
renovar a atribuição a Maria 
Manuela da Silva Fonseca da 
concessão da loja propriedade 
do Município de Espinho, sita na 
rua 6 nº 1605, na freguesia de 
Silvalde do concelho de Espinho, 
como estabelecimento de peixaria, 
fixando o valor mensal devido 
pela concessão no montante de 
400,00€.

Deliberação Nº 217/2018
Pedido de renovação da concessão da 
ocupação de uma loja comercial 
Deliberado, por unanimidade, 
renovar a atribuição a Carlos 
da Silva Dias da concessão da 
loja propriedade do Município 
de Espinho, sita no n.º 1580, 
rés-do-chão, da Avenida S. 
João de Deus, na freguesia de 
Silvalde do concelho de Espinho, 
como estabelecimento de talho 
estabelecendo para a nova 
concessão um período de 10 
anos e fixando o valor mensal no 
montante de 400,00€ (quatrocentos 
euros).

Deliberação Nº 218/2018
Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Espinho e o Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida para o ano letivo 2018/2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o estabelecimento de 
“Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Espinho e 
o Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Gomes de Almeida ”, para 
despesas diversas em matéria de 
educação, pelo valor de €37.040,00 
(trinta e sete mil e quarenta euros).

Deliberação Nº 219/2018
Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Espinho e o Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira para o 
ano letivo 2018/2019
Deliberado, por unanimidade, 



à CCDR-N e à DGT para publicação 
em D.R. e depósito. 

Deliberação Nº 223/2018
Tabela de preços para o ano 2019
Deliberado por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do PS, 
aprovar as alterações constantes da 
Tabela de Preços para 2019. Mais, 
deliberou a Câmara aprovar a não 
atualização com base na inflação 
dos restantes preços. A tabela de 
preços entrará em vigor a partir de 
1 de janeiro de 2019. 

Deliberação Nº 224/2018
Definição das taxas de IMI de 2018 
para efeitos de liquidação e cobrança 
em 2019
Deliberado por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do 
PS, propor à Assembleia Municipal 
a aplicação das seguintes taxas 
relativas ao IMI 2018, a liquidar 
e cobrar em 2019, para todas as 
freguesias do Município: a) 0,8% 
para os prédios rústicos; c) 0,43% 
para os prédios urbanos, bem 
como, na Área de Reabilitação 
Urbana do Litoral da Cidade 
de Espinho, elevar ao triplo os 
prédios urbanos que se encontrem 
devolutos há mais de um ano e de 
prédios em ruínas constantes da 
Lista de Prédios Devolutos na Área 
de Reabilitação Urbana do Litoral 
da Cidade de Espinho que após o 
término do prazo de pronúncia da 
Audiência Prévia aos Interessados, 
será presente a esta Câmara 
Municipal.

Deliberação Nº 225/2018
Homologação das contas relativas aos 
exercícios de 2010 e 2011
Deliberado por maioria e abstenção 
dos Vereadores do PS, que seja 
dado conhecimento à Assembleia 
Municipal.

Deliberação Nº 226/2018
Contratação de empréstimo a médio e 
longo prazo para aplicação exclusiva 
na liquidação da dívida total à EDP 
Distribuição Energia, S.A. – entre o BPI, 
S.A. e o Município de Espinho.
Deliberado por maioria com os 

votos contra dos Vereadores do PS, 
ratificar o Despacho n.º 30/2018 
exarado em 21 de novembro 
de 2018, pelo Sr. Presidente da 
Câmara, que aprovou a Minuta 
do “Contrato de crédito” relativo 
ao Empréstimo a médio e longo 
prazo para aplicação exclusiva 
na liquidação da dívida total à 
EDP Distribuição Energia, S.A., a 
celebrar entre o Banco BPI, S.A. e o 
Município de Espinho. 

Deliberação Nº 227/2018
Revisão de preços do contrato de 
serviços de recolha e transporte a 
destino final
Deliberado por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do 
PS, aprovar a proposta de revisão 
de preços do contrato de Serviços 
de Recolha e Transporte a Destino 
Final de Resíduos Sólidos Urbanos.
 
Deliberação Nº 228/2018
Decisão de não adjudicação e 
revogação da decisão de contratar 
dos concursos públicos para 
“Elaboração dos Projetos de Execução 
de Especialidades e da Empreitada de 
Construção do Centro Escolar Espinho 
1 e Guetim”
Deliberado por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do PS, 
proferir decisão de não adjudicação 
nos concursos públicos para 
“Elaboração dos Projetos de 
Execução de Especialidades e 
da Empreitada de Construção 
do Centro Escolar Espinho 1” e 
para “Elaboração dos Projetos 
de Execução de Especialidades e 
da Empreitada de Construção do 
Centro Escolar Guetim”.

Deliberação Nº 229/2018
Celebração de “Protocolo de 
Cooperação entre o Município de 
Espinho e a FACA, Associação Cultural 
e Artística para apoio ao Projeto 
Educativo “Arte de Aprender”, durante 
o ano letivo 2018/2019” 
Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Espinho e 
a FACA, Associação Cultural e 
Artística para apoio ao projeto 

educativo “Arte de Aprender”, a 
implementar nas duas turmas do 1º 
ano do 1.º ciclo do ensino básico 
da Escola Básica de Anta, durante 
o ano letivo 2018/2019, pelo valor 
máximo de €19.975,00. 

Deliberação Nº 230/2018
Celebração de “Protocolo de 
Cooperação entre o Município de 
Espinho e a Federação Concelhia 
de Associação de Pais de Espinho 
(FCAPE) para apoio ao Projeto “O 
Crescer do Ler”, durante o ano letivo 
2018/2019”
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Espinho 
e a Federação Concelhia de 
Associações de Pais de Espinho 
(FCAPE) para apoio ao projeto “O 
Crescer do ler”, a implementar em 
escolas do concelho, durante o ano 
letivo 2018/2019, pelo valor máximo 
de €5.148,00.

Deliberação Nº 231/2018
Aprovação da realização da 5.ª Bienal 
Internacional de Arte de Espinho 2019 
e respetivo programa e regras de 
participação
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a realização da “5.ª 
Bienal Internacional de Arte de 
Espinho” (2019), e para efeito 
da sua implementação aprovar 
o respetivo “Programa e Regras 
de Participação”, nos termos dos 
quais funcionará e se organizará a 
iniciativa. Mais deliberou a Câmara 
aprovar comparticipar o Prémio 
Bienal Internacional de Arte de 
Espinho, no valor de €3.000,00, e o 
Prémio Especial do Júri, no valor de 
€2.500,00.

FEST - Festival Novos Realizadores l 
Novo Cinema
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento 
por correio eletrónico do FEST, a 
agradecer ao Exmo. Sr. Presidente 
da Câmara, Dr. Pinto Moreira, 
todo o apoio prestado, ao FEST 
– Associação Cultural, durante 
os últimos anos e em especial no 
decorrer da 14.ª edição do FEST 



«Na escola eu tenho tudo» no ano 
letivo 2018/2019”
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o “Protocolo de 
colaboração entre o Município de 
Espinho e o Aero Clube da Costa 
Verde para efeito da realização de 
sessões de hipoterapia no âmbito 
do projeto «Na escola eu tenho 
tudo» no ano letivo 2018/2019”, 
pelo valor máximo de €3.900,00.

Deliberação Nº 236/2018
Incumprimento do pagamento da 
renda mensal por sete meses 
consecutivos; Proposta para determinar 
a resolução do arrendamento apoiado 
e a cessação do respetivo direito de 
ocupação do fogo
Deliberado, por unanimidade, 
manifestar a José Gonçalves 
Mourito e respetivo agregado 
familiar a intenção de determinar 
a resolução do arrendamento 
apoiado e cessação do respetivo 
direito de ocupação do fogo que 
se lhe encontra atribuído sito 
na Avenida S. João de Deus, 
n.º 2262, 1.º Esquerdo, em 
Silvalde, Espinho, em virtude da 
situação de incumprimento do 
dever de pagamento da renda 
por um período de sete meses 
consecutivos. 

Deliberação Nº 237/2018
Incumprimento do pagamento 
da renda mensal por sete meses; 
Proposta para a determinar a 
resolução do arrendamento apoiado 
e a cessação do respetivo direito de 
ocupação do fogo
Deliberado, por unanimidade, 
manifestar a Alexandra Cristina 
Rocha Moreira e respetivo 
agregado familiar a intenção 
de determinar a resolução do 
arrendamento apoiado e cessação 
do respetivo direito de ocupação do 
fogo que se lhe encontra atribuído 
sito na Rua Manuel d’Areia, n.º 
263, 2.º Esquerdo, em Silvalde, 
Espinho, em virtude da situação 
de incumprimento do dever de 
pagamento da renda por um 
período de sete meses. 

– Festival Novos Realizadores 
l Novo Cinema como nossa 
coorganizadora.

Paróquia de Espinho Nossa Senhora 
da Ajuda
Agradecimento 
A Câmara tomou conhecimento da 
carta remetida pelo Pároco Artur 
Manuel Monteiro Pinto, a agradecer 
a doação e mobiliário escolar para 
a região de Buba. Agradece, ainda, 
o apoio do Município de Espinho 
a esta missão de fazer do Mundo 
uma casa para todos. 

ANPC – Autoridade Nacional de 
Proteção Civil
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento 
por correio eletrónico remetido 
pela Técnica Superior do CDOS 
de Aveiro, Margarida Guedes, 
a agradecer a disponibilidade 
e acolhimento do Município na 
divulgação e, em alguns casos, 
participação ativa, através dos 
SMPC e agentes de proteção civil, 
na iniciativa de âmbito nacional “A 
Terra Treme”, que decorreu no dia 5 
de novembro. 

POOC - Caminha/Espinho
A Câmara tomou conhecimento 
por correio eletrónico da ACIVE 
– Associação Cívica de Espinho, 
a demonstrar todo o apoio aos 
reforços dedicados à defesa dos 
interesses do nosso Município, no 
que ao POOC – Caminha/Espinho, 
diz respeito.

ViverEspinho – Associação 
Empresarial de Espinho
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da 
carta remetida pela Direção de Viver 
Espinho – Associação Empresarial 
de Espinho, a congratular e felicitar 
este Executivo na pessoa de Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, 
pela inauguração das iluminações 
de Natal e música de rua.

ATA N.º 25/2018
DEZ DE DEZEMBRO 

Deliberação Nº 232/2018
Aprovação da ata n.º 24/2018 de 26 de 
novembro 
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. 

Deliberação Nº 233/2018
Consulta Preliminar para elaboração 
de estudo económico-financeiro, 
comparativo, das três hipóteses de 
execução contratual com manutenção/
alteração/extinção da constituição de 
direitos de superfície para conceção, 
construção e exploração de dois 
parques de estacionamento para 
viaturas e concessão de exploração 
de lugares de estacionamento à 
superfície na Cidade de Espinho.
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a minuta de consulta 
preliminar ao mercado para 
elaboração de estudo económico 
financeiro, comparativo, das três 
hipóteses de execução contratual 
com manutenção/ alteração/
extinção.

Deliberação Nº 234/2018
Protocolo de cooperação entre o 
Município de Espinho e a Polícia de 
Segurança Pública para efeito da 
disponibilização de duas viaturas 
automóveis para apoio ao programa 
“Escola Segura” da Esquadra de 
Espinho da Divisão Policial de Espinho 
do Comando Distrital de Aveiro
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de cooperação 
entre o Município de Espinho e a da 
Polícia de Segurança Pública para 
efeito da disponibilização de duas 
viaturas automóveis para apoio 
ao programa “Escola Segura” da 
Esquadra de Espinho da Divisão 
Policial de Espinho, do Comando 
Distrital de Aveiro, de acordo com 
os considerandos e termos nele 
fixados.

Deliberação Nº 235/2018
Celebração de “Protocolo de 
colaboração entre o Município de 
Espinho e o Aero Clube da Costa Verde 
para efeito da realização de sessões 
de hipoterapia no âmbito do projeto 

DE DOIS MIL E DEZOITO



aceitar a coletânea de jornais 
e pinturas doadas ao Museu 
Municipal de Espinho, 
reconhecendo o valor das ofertas 
para o enriquecimento do centro de 
documentação e da coleção de arte 
do Museu Municipal de Espinho. 

Deliberação Nº 247/2018
Alteração do prazo de candidatura 
ao Programa de Oferta do Cheque-
Educação para o ano letivo 2018/2019
Deliberado, por unanimidade, 
aceitar as candidaturas submetidas 
ao Programa de Oferta do Cheque-
Educação para o ano letivo 
2018/2019, até 17 de dezembro 
de 2018 que, inicialmente, 
estavam previstas terminar a 12 de 
dezembro de 2018. 

ACCV Premiado no concurso BPI 
Capacitar - Projeto Hipoterapia
A Câmara tomou conhecimento 
do e-mail remetido pela Direção 
do Aero Clube da Costa Verde, a 
informar que foram contemplados 
com o Prémio BPI Capacitar, pelo 
seu projeto de Hipoterapia em 
parceria com a Câmara Municipal 
de Espinho.

ATA N.º 26/2018
VINTE E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL 
E DEZOITO

Deliberação Nº 238/2018
Indemnização acidente provocado pela 
viatura 16-QF-90
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o pagamento do valor de 
142,36€, referente aos prejuízos 
decorrentes do acidente ocorrido 
com a viatura 16-QF-90. 

Deliberação Nº 239/2018
Cedência da Nave Desportiva nos dias 
30 e 31 de Março de 2019
Deliberado, por unanimidade, ceder 
as instalações da Nave Polivalente 
para realização do EUROPEAN 
CUP of VIET VO DAO 2019, nos 
dias 30 e 31 de março de 2019, 
isentando a Federação Portuguesa 
de Artes Marciais Vietnamitas 
do pagamento do montante de 
2.166€/dia, constante da tabela de 
preços do Município de Espinho, e 
totalizando um apoio do Município 
de 4.332€.

Deliberação Nº 240/2018
Apoio à Federação de Andebol de 
Portugal
Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição do valor de 
1.500,00€ à Federação de Andebol 
de Portugal como apoio aos 
estágios de andebol de praia 2018.

Deliberação Nº 241/2018
Pedido de ocupação da via pública 
para realização de Procissão – 
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido do Pároco João 
de Deus Costa Jorge, da Paróquia 
de S. Estevão de Guetim, para 
ocupação da via pública, para 
realização da Procissão em honra 
da Imaculada Conceição.

Voto de Pesar
A Câmara Municipal, sob proposta 
do seu Presidente, deliberou, 
por unanimidade, exarar em ata 

um voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Rolando Nunes 
de Sousa, Autarca neste município 
por mais de duas décadas. 
Desempenhou funções executivas 
como Vereador e como Vice-
presidente da Câmara Municipal. 

Deliberação Nº 242/2018:
Aprovação da ata n.º 25/2018 de 10 
de dezembro
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. 

Deliberação Nº 243/2018
Proposta da Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas 
(EMAAC) do Município de Espinho
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas 
(EMAAC) do Município de Espinho.

Deliberação Nº 244/2018
Piscina Municipal
Deliberou, por unanimidade, a 
redução de 50% do valor da 
mensalidade do mês de janeiro de 
2019 aos alunos do Regime Livre e 
Aulas de natação. 

Deliberação Nº 245/2018: Protocolo 
de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Espinho 
para efeito da atribuição de subsídio 
para ano civil de 2018
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar e celebrar com a 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Espinho o 
"Protocolo de colaboração entre 
a Câmara Municipal de Espinho 
e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Espinho para efeito de atribuição 
de subsídio para o ano civil de 
2018” no valor de 45.000,00€, de 
acordo com os considerados e 
termos nele fixados.

Deliberação Nº 246/2018
Doações ao Museu Municipal de 
Espinho
Deliberado, por unanimidade, 




