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Pelo ar paira o aroma a cabrito,
Une-se a família e brinda-se com o melhor vinho,
E, por entre sorrisos, ergue-se o espírito,
Porque chegou a Páscoa a Espinho.
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Caras e caros munícipes,

O Município de Espinho arrancou este ano com uma nova prática e um novo 
relacionamento com todas e cada uma das freguesias do concelho.

Trata-se de um acordo que transfere competências e recursos financeiros no 
valor de 1 milhão e 305 mil euros anuais, ficando cada uma das freguesias, Anta-
Guetim, Silvalde, Paramos e Espinho com a responsabilidade total pela gestão 
e manutenção de espaços verdes, limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e 
sumidouros e a manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano. As 
Juntas de Freguesia de Silvalde e Espinho vão também passar a gerir e a manter 
as feiras e mercados, com exceção da feira semanal que pela sua dimensão e 
natureza continuará a manter-se sob a responsabilidade da Câmara Municipal.
Está assim concretizado o imperativo legal que prevê a transferência e a 
descentralização de competências para as freguesias do concelho com as 
necessárias contrapartidas financeiras, tendo em vista a promoção da melhoria 
dos serviços prestados às populações.

A segurança de pessoas e bens no nosso território é uma competência da PSP 
que se confronta em Espinho com recursos físicos e humanos escassos para 
enfrentar surtos ocasionais de pequena criminalidade. A Câmara Municipal, 
em articulação com a Polícia de Segurança Pública, pretende contribuir para o 
reforço do clima de segurança que é uma característica da cidade e do concelho. 
Nesse sentido foi solicitada oficialmente ao Ministério da Administração Interna 
autorização para instalação de camaras de videovigilância nas ruas e em 
determinados pontos do espaço público do concelho.

No plano de acessibilidades e transporte ferroviário, está confirmado o arranque 
das obras de renovação na Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia. 
A intervenção contempla a construção de duas passagens de nível no Bairro 
Piscatório em Silvalde e uma na zona norte da cidade, junto ao Rio Largo. Trata-
se de uma reivindicação da autarquia com mais de dez anos que responde a uma 
justa aspiração da população de Silvalde, na sequência do enterramento da Linha 
Ferroviária do Norte.

Está aí a chegar a Primavera e o Festival Internacional Mar Marionetas é o 
primeiro de um calendário de eventos organizados e promovidos pelo Município 
de Espinho ao longo deste ano de 2020. Destaque ainda para a celebração 
da Páscoa com as festividades da Semana Santa durante vários dias com o 
envolvimento da Paróquias de Espinho e Anta e Guetim e das coletividades do 
concelho. Mais adiante teremos a” Rota do Sem Espinhas”, um evento que se 
afirma como marca da gastronomia e do peixe capturado no mar de Espinho. 
Esse mar que proporciona também a melhor onda de surf do Norte e que atrai as 
competições de longboard do campeonato europeu da modalidade. Espinho Surf 
Destination é já um destino para centenas de surfistas que escolhem as nossas 
praias para os desportos de mar ao longo do ano.
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RECEBA 
A REVISTA 

"ESPINHO VIVE" 
EM SUA CASA

COMUNICA@CM-ESPINHO.PT 
indicando o seu nome e morada
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ESPINHO PROMOVE-SE 
NA ALEMANHA E ESPANHA 

No início do ano Espinho rumou até à Alemanha 
e Espanha para promover os seus produtos 
estratégicos, com destaque para o surf e a 
gastronomia, nas feiras internacionais Boot 
Düsseldorf e XANTAR-Ourense. Em março o destino 
será Lisboa para participar na Bolsa de Turismo de 
Lisboa, a maior feira de Turismo do país. 

Pelo quarto ano consecutivo, Espinho participou na 
maior feira internacional de náutica, que decorreu 
de 18 a 26 de janeiro na cidade alemã de Düsseldorf. 

Espinho integrou o projeto “Sea of Portugal” 
composto por várias empresas e instituições 
nacionais dos mais diversos sectores de atividade, 
onde a cidade de Espinho representou a região 
Norte de Portugal com a presença da marca 
“Espinho Surf Destination”. Esta presença 
contribuiu para a divulgação da oferta do município 
no sector náutico. 
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Nesta última edição, a Boot-Dusseldorf recebeu 
mais de 280 mil visitantes, 2 mil expositores 
provenientes de mais de 73 países e ainda mais de 
2200 jornalistas.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal de 
Espinho com o pelouro do Turismo a participação do 
município numa feira com esta dimensão e prestígio 
internacional é importante para a promoção da 
cidade como destino de surf. 

Vicente Pinto refere ainda que “a presença de Espinho 
na Boot 2020 faz parte da estratégia de comunicação 
e promoção da oferta turística do município com 
enfoque no surf,  dando a conhecer as excelentes 
condições das praias que temos para oferecer. Apostar 
na economia do mar, tantas vezes mencionada nos 
programas de governo, é ainda pouco aplicada na 
prática. Portugal tem um enorme potencial nesta área, 
sendo esta feira uma prova concreta do potencial 
económico associado à náutica".

Já no mês de fevereiro, o município de Espinho, em 
parceria com a Entidade de Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, marcou presença na 21ª edição do Salão 
Internacional de Gastronomia e Turismo – Xantar, 
que decorreu na cidade espanhola de Ourense de 5 
a 9 de fevereiro.  Xantar é o único evento do ramo 
credenciado na Península Ibérica, sendo já uma 
referência para os principais destinos de vinhos e 
gastronomia. 

O principal objetivo deste evento é a promoção 
do Turismo através da gastronomia baseada em 
produtos locais e de qualidade, que está integrada 

com a Entidade Regional Porto e Norte, de forma a 
potenciar a visibilidade e o prestígio da marca turística 
Porto e Norte de Portugal no mercado ibérico. 

A presença de Espinho nesta feira possibilitou ainda 
a divulgação e promoção de eventos de referência 
para o concelho com destaque para o “Espinho Surf 
Destination”, “Festival Internacional de Marionetas 
- Mar-Marionetas”, o “Encontro de Estátuas Vivas” e 
o evento gastronómico que vai para a sua 3ª edição 
“Rota Sem Espinhas”.

Já em março, Espinho ruma até Lisboa para participar 
na maior feira de turismo em Portugal.  A Bolsa de 
Turismo de Lisboa – BTL acontece de 11 a 15 de 
março na FIL.  

A BTL é a maior plataforma de contactos em 
Portugal relacionada com o Turismo. Oferece 
aos profissionais e público em geral a oportunidade 
de conhecer em profundidade o mercado nacional e 
internacional apresentando soluções e destinos para 
as férias a preços altamente competitivos.
Durante os 5 dias do certame, realizam-se 
paralelamente centenas de atividades com destaque 
para conferências, workshops, demonstrações, 
encontros empresariais e muito mais.

Nesta edição, a organização da BTL espera 
receber mais de 70 mil visitantes, sendo esta feira 
considerada a maior plataforma de contactos 
em Portugal na área do turismo que conta com 
a presença de 1400 expositores provenientes de 
países como o Brasil, Espanha, França, Suécia, 
Noruega, Dinamarca e Reino Unido. 
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A exposição temporária "Nesta Casa Mora 
o Dragão" que decorreu entre os dias 24 de 
janeiro e 26 de fevereiro nasceu dos objetos 
guardados nos acervos do Museu dos dragões 
onde reuniu diferentes peças como documentos e fotografias da coleção 
do clube, entre outras curiosidades e surpresas como é o caso da “Área 
Temática 28" que procura aproximar ainda mais a história portista aos 
diferentes públicos e territórios.

Os visitantes desta exposição tiveram a possibilidade de ver objetos 
e símbolos marcantes da história do clube nas diversas modalidades, 
como é o caso da réplica do troféu da Taça UEFA/ Liga Europa 
conquistada pelos dragões em 2003 e 2011, da placa comemorativa 
do Pentacampeonato oferecida pela Federação Portuguesa de Futebol, 
um conjunto de sticks de hóquei em patins, uma bola de futebol de 
1924 bem com uma bola de voleibol que remete para o ano de 1980. Os 
amantes do futebol puderam ainda apreciar a camisola utilizada por 
José Maria Pedroto ao serviço da Seleção Nacional na década de 1950.

Na inauguração da exposição, o presidente da Câmara de Espinho, 
Pinto Moreira, afirmou que "é um orgulho para Espinho e para o Centro 
Multimeios receber esta exposição alusiva à história do FC Porto" 
deixando também uma “manifestação de apreço e gratidão à direção 
do Museu FC Porto por ter deslocado a exposição a Espinho”. 

O presidente da Casa do F.C Porto de Espinho, António Coutinho, 
realçou a importância da vinda da exposição à cidade de Espinho, 
afirmando que “Este é um grande momento para a história dos 20 anos 
da Casa do Futebol Clube do Porto de Espinho, trazendo a centenária 
história do Futebol Clube a Espinho".

F.C PORTO TROUXE 
COLEÇÃO DO MUSEU 
DO CLUBE A ESPINHO

O MUSEU DO F.C. 
PORTO ASSOCIOU-SE 
À CASA DO F.C. PORTO 
DE ESPINHO, QUE ESTE 
ANO COMEMORA 20 
ANOS EXISTÊNCIA, PARA 
APRESENTAR HISTÓRIA, 
PEÇAS E DOCUMENTOS 
DA COLEÇÃO DO F.C. 
PORTO NUM ESPAÇO DE 
REFERÊNCIA CULTURAL 
E PEDAGÓGICO COMO O 
CENTRO MULTIMEIOS 
DE ESPINHO.
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Face a um registo acentuado de criminalidade no 
concelho de Espinho que se traduziu numa vaga de 
assaltos nas últimas semanas a estabelecimentos 
comerciais, pessoas e residências, o presidente da 
Câmara Municipal de Espinho solicitou ao Ministro 
da Administração Interna autorização para a insta-
lação de câmaras de videovigilância em determina-
dos pontos do espaço público, em cooperação com 
as forças policiais a quem compete a instrução do 
respetivo processo.

A Câmara Municipal de Espinho, no seguimento de 
reuniões com o Comandante da Divisão de Espinho 
e com o Comandante Distrital de Aveiro da PSP, 
concluiu que a instalação de tal sistema garante 
mais e melhor vigilância de pessoas e bens, face à 
escassez de meios e agentes das forças de segu-
rança disponíveis.

No requerimento enviado ao Ministro da Adminis-
tração Interna e com o enquadramento jurídico 
exigido, o presidente da autarquia, Pinto Moreira, 
fundamenta a urgência e a necessidade de insta-
lação de câmaras de videovigilância nas principais 
artérias de Espinho como tecnologia capaz de per-
mitir uma maior e mais pronta intervenção policial, 
aumentando também o sentimento de segurança 
junto da população local.

Para minimizar a carência de efetivos e de meios 
das forças de segurança na cidade o sistema de 
videovigilância será instalado, após autorização legal, 
nas zonas urbanas com maior risco de ocorrências 
e ainda nas entradas e saídas da cidade, o que irá 
contribuir também para a gestão do tráfego por 

AUTARQUIA PRETENDE 
INSTALAR SISTEMA DE 
VIDEOVIGILÂNCIA NAS 
RUAS DA CIDADE
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DIRIGIDO AO 
MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

parte das forças policiais. O autarca refere ainda que 
estes equipamentos de captação de imagem "são 
dissuasores de comportamentos ilícitos e aumentam 
o sentimento de segurança da população".

O presidente explicita que esta medida não irá vio-
lar “as normas e a proteção de dados das pessoas” 
e ainda que as imagens serão usadas para o bem 
público “sem que haja devassa da vida quotidiana 
das pessoas”. 

No requerimento enviado ao Ministro da Tutela, 
Pinto Moreira justifica a urgência e a necessida-
de do uso desta tecnologia pelo fluxo intenso de 
pessoas existente durante as várias épocas do ano 
na cidade. As causas apontadas para esse fluxo 
passam pela procura diária dos serviços e comércio 
nas zonas pedonais e principais ruas da cidade, o 
mercado semanal realizado às segundas -feiras 
que atrai milhares de visitantes , a época balnear 
que triplica a população flutuante em Espinho e o 
Casino que é um local de afluência e permanência 
de pessoas até altas horas da madrugada.

A autarquia lembra ainda que os dados de 2019 
mostram que "Espinho tem sido uma cidade pací-
fica e tranquila onde os habitantes e comerciantes 
se podem sentir seguros”, pelo que a vaga de assal-
tos que houve recentemente na cidade tem feito 
os cidadãos ficarem sobressaltados sendo que este 
sistema vem trazer alguma tranquilidade.
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AUTARQUIA MANIFESTA PREOCUPAÇÃO COM DATAS 
E CALENDARIZAÇÃO DA FASE C DA REABILITAÇÃO 
DO CENTRO HOSPITALAR GAIA/ESPINHO 

O presidente da Câmara Municipal de Espinho 
estranha e manifesta preocupação quanto às datas e 
à calendarização da Fase C da obra de reabilitação do 
Centro Hospitalar Gaia/Espinho, agora anunciada pelo 
Ministério da Saúde.

O anúncio da ministra da Saúde, Marta Temido, 
referente à abertura do concurso para a Fase C das 
obras do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / 
Espinho (CHVNG/E)  gerou preocupação ao presidente 
da Câmara Municipal de Espinho que manifestou 
estranheza quanto às datas e à calendarização da 
última fase de reabilitação do hospital,  declarando 
que "a obra não arranca antes do final de 2023, isto é, 
daqui a três anos".

Pinto Moreira considera a postura como “inaceitável 
e da mais chocante demagogia vir o governo anunciar 
um concurso para uma obra que já tinha sido 
prometida e anunciada pelo governo anterior, sem 
ter ainda concluído a fase B que se arrasta sem fim à 
vista”. "O que existe neste momento da fase B é um 
edifício vazio sem equipamentos, sem utilização e 
sem os Serviços de Urgência e de Imagiologia que já 
deviam estar a funcionar há um ano para benefício 
dos 700 mil utentes a sul do Douro que diariamente 
acorrem àquela unidade hospitalar.", acrescenta o 
presidente da Câmara de Espinho.

A obra da fase C do Centro Hospitalar envolve um 
custo de cerca de 60 milhões de euros e vai integrar 
os serviços da Unidade 02 na Unidade 01, concentrar 
os serviços de internamento num único núcleo 
central, sem qualquer dependência de transportes 
para o doente internado, bem como aumentar a 
capacidade instalada do bloco operatório e garantir 
condições de dignidade, segurança e conforto do 
doente internado.
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A 14ª edição do Festival Internacional de Marione-
tas de Espinho, que acontece de 8 a 29 de março, 
apresenta diversas atividades, entre espetáculos, 
workshops, exposições e animações de rua das mais 
conceituadas companhias de Teatro de Marionetas 
nacionais e internacionais.

Este ano a programação do festival recebe a com-
panhia de Viktor Antonov, que irá apresentar o es-
petáculo “Circo em fios”. A companhia russa traz até 
Espinho uma peça que já percorreu inúmeros países 
do mundo e que foi, por diversas vezes galardoada.  
Viktor Antonov é um mestre na construção e mani-
pulação de marionetas, tendo como personagens da 
sua peça acrobatas, palhaços, ilusionistas, dançari-
nas do ventre e engolidores de espada executando 
acrobacias.

Espanha também estará representada no Mar-Ma-
rionetas com a companhia Ángeles de Trapo que irá 
apresentar os espetáculos “Error 404” e “Viajeros 
del Carrusel”, com temáticas e abordagens plásti-
cas distintas, mas ambas com grande qualidade.  O 
espetáculo “Error 404” alerta para as consequências 

14ª EDIÇÃO 
DO FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MARIONETAS DE ESPINHO

da utilização incorreta das tecnologias, enquanto que 
em “Viajeros de Carrusel” serão contadas pequenas 
histórias cheias de humor e de ternura.
Os espetáculos desta 14ª Edição vão decorrer no Cen-
tro Multimeios, no Fórum Arte e Cultura de Espinho 
– FACE, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva e 
no Auditório de Espinho.

Além dos espetáculos de elevada qualidade, a orga-
nização do festival promove iniciativas complemen-
tares, de âmbito lúdico e pedagógico, com destaque 
para workshops, exposições e atividades regulares 
nas escolas ao longo do ano letivo no âmbito do proje-
to "Mar-Marionetas - o festival que não se esquece".

As reservas para os espetáculos da 14ª edição do 
Festival Internacional de Marionetas podem ser efetu-
adas através dos seguintes contactos:
Auditório de Espinho 227 341 145 // Centro Multi-
meios 227 331 190 // FACE 227 326 258 

Notas: As reservas dos bilhetes devem ser efetuadas 
no local onde se realiza o espetáculo. Os bilhetes de-
vem de ser levantados até 1 hora antes do espetáculo.

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MARIONETAS DE ESPINHO 
ESTÁ DE REGRESSO AOS 
PALCOS DA CIDADE
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Notícias vindas a público na comunicação social 
dão como confirmado o arranque das obras de 
renovação da linha ferroviária do Norte, no troço 
entre Espinho e Vila Nova de Gaia, no terceiro 
trimestre de 2020.

Este plano contempla a construção das duas 
passagens de nível no Bairro Piscatório em Silvalde 
e uma na zona norte da cidade, no Rio Largo.

A Câmara Municipal de Espinho congratula-se por 
ver formalmente anunciado o arranque de uma obra 
que contempla três infraestruturas ferroviárias, 
ainda que com um atraso de dez anos.

Trata-se de uma reivindicação da autarquia, e muito 
particularmente da população do Bairro Piscatório, 
na sequência da obra do enterramento da Linha 
do Norte que afetou a segurança e o trânsito de 
pessoas naquela zona do concelho a sul e na parte 
norte da cidade de Espinho.

A renovação do troço da Linha do Norte, entre 
Ovar e Gaia, vai ser adjudicada a uma construtora 
espanhola e terá um custo de 159 milhões de euros, 
correspondendo a um apoio do Fundo de Coesão no 
valor de 119 milhões de euros.

CONFIRMADO 
ARRANQUE 
DAS OBRAS NA 
LINHA DO NORTE 
ENTRE ESPINHO 
E GAIA
INTERVENÇÃO CONTEMPLA A 
CONSTRUÇÃO DAS DUAS PASSAGENS 
DE NÍVEL NO BAIRRO PISCATÓRIO EM 
SILVALDE E UMA NA ZONA DO RIO LARGO
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MUNICÍPIO DE ESPINHO FAZ 
ENTREGA DE MATERIAL À EQUIPA 
COMUNITÁRIA DE SUPORTE EM 
CUIDADOS PALIATIVIOS

A Câmara Municipal de Espinho procedeu à entrega 
de duas malas de transporte de medicamentos e 
de  uma pasta para transporte de material médico 
e de enfermagem ao serviço de cuidados paliativos 
do Agrupamento de Centros de Saúde Espinho/
Gaia que a autarquia considera de elevado interesse 
municipal. Esta doação insere-se na política social 
do município, em que a área da saúde é prioritária.

Os cuidados prestados por esta equipa que iniciou 
o serviço em novembro de 2019 do ACeS Espinho/
Gaia destinam-se a doentes com necessidades de 
tratamentos ao domicílio em cuidados paliativos de 
maneira a que possam permanecer no seu lar e no 
seu seio familiar. 

Esta cerimónia decorreu no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Espinho no passado dia 24 de janeiro 
e contou com a presença do presidente da câmara, 

Pinto Moreira, da vereadora Lurdes Ganicho e da 
chefe da Divisão de Ação Social, Intergeracional e 
Saúde, Manuela Avelar.

Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho, E.P.E.
 
Área de Influência: 
Vila Nova de Gaia, Espinho
Coordenador(a) Médico: 
Dra. Ana Paula Costa
Horário: 
2ª a 5ª feira: 08h30-17h00; 
6ª feira: 08h30-16h00
Contactos:
Telemóvel: 961 786 928; 962 055 003
E-mail: eihscp@chvng.min-saude.pt

MATERIAL MÉDICO E DE ENFERMAGEM
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MUNICÍPIO DE ESPINHO 
INVESTE 4,1 MILHÕES 
DE EUROS NA 
REQUALIFICAÇÃO DA 
ESCOLA SÁ COUTO

A requalificação da Escola Básica Sá Couto irá 
aumentar o seu número de alunos para o dobro, 
dos atuais 402 alunos para aproximadamente 822 
crianças que até então frequentavam a Escola 
Básica Nº3, que será desativada futuramente.

A empreitada no valor de 4,1 milhões de euros 
será financiada pelo programa comunitário Norte 
2020 e realizada pela construtora ABB- Alexandre 
Barbosa Borges S.A. com arranque previsto para o 
segundo trimestre do ano.  A requalificação trans-
formará a Escola Sá Couto num centro escolar, pelo 
que irá integrar o ensino pré-escolar até ao 9º de 
escolaridade passando a designar-se oficialmente 
de “Escola Básica Integrada Sá Couto”. 

Esta obra levará a cabo a construção de novas salas 
de aulas e um pavilhão gimnodesportivo. Os espaços 
já existentes serão também alvo de intervenção com 
destaque para a biblioteca, cantina, sala de informá-
tica, espaço polivalente e a remoção de fibrocimento 
da cobertura dos edifícios mais antigos. 

OBRA ADJUDICADA COM INÍCIO PREVISTO 
PARA SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO.

Para o presidente da Câmara de Espinho, Pinto 
Moreira, “É uma obra de grande importância que 
vai permitir requalificar totalmente a EB Sá Couto e 
fazer dela uma escola integrada, apta a acolher em 
impecáveis condições o dobro dos alunos que agora 
recebe diariamente".

Pinto Moreira garante que com a integração dos 
alunos da Escola Básica Nº3 no novo centro escolar 
o edifício atual será devolvido à comunidade, dan-
do-lhe como destino uma utilização ao serviço de 
um eventual projeto de interesse cívico. 

"Conseguimos operar em 10 anos uma autêntica 
revolução no parque escolar do concelho. Cons-
truímos três centros escolares em Anta, Paramos 
e Silvalde, temos a decorrer a requalificação da 
Escola Espinho 2 e a futura Escola Integrada Sá 
Couto, e estamos a concluir a Básica de Guetim. É 
uma mudança revolucionária para o território em 
tão curto espaço de tempo", afirma o autarca.

Além das obras deste estabelecimento de ensino 
a autarquia tem ainda a decorrer a requalificação 
da Escola Básica Espinho 2 e a ampliação da Escola 
Básica de Guetim. 
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Obra contempla a substituição 
de piso e a colocação de 
regeneradores dunares

A Câmara Municipal de Espinho 
procede à requalificação dos 
passadiços do concelho, com 
um investimento de cerca de 
€90.000,00. 

Esta intervenção, iniciada em 
2019, contempla a substituição 
de cerca de 700 metros lineares 
e a colocação de regeneradores 
dunares que irão servir de 
obstáculo ao deslocamento 
pontual das partículas de areia 
para o passadiço.

AUTARQUIA 
INVESTE NA 
REQUALIFICAÇÃO 
DOS PASSADIÇOS 
DO CONCELHO
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6ª CORRIDA SÃO SILVESTRE DE 
ESPINHO MARCOU O INÍCIO DO 
ANO DESPORTIVO

1600 ATLETAS MARCARAM PRESENÇA NA 
PRIMEIRA CORRIDA DO ANO 

A prova realizada no primeiro sábado do ano (4 de 
janeiro) contou com 1600 inscritos dos quais apenas 
902 atletas cruzaram a meta na distância principal 
de 10 quilómetros. O evento contemplou ainda uma 
corrida para os mais novos, a Corrida da Pequenada, 
com uma distância de 400 metros e a caminhada 
com um percurso de 4,5 km. 

A corrida que marcou o início do ano desportivo em 
Espinho contou com a participação de Vicente Pinto, 
vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho 
e vereador com o pelouro do desporto que admitiu 
que “A Corrida de São Silvestre é já uma tradição em 
Espinho”.

O grande vencedor da São Silvestre de Espinho foi Gil 
Maia do Sporting Clube de Espinho/António Leitão 
com um tempo de 31 minutos e 35 segundos seguido 
pelo atleta Hélder Lopes do Trilhos Luso Bussaco com 
mais 57 segundos do que o primeiro classificado. 
No sector feminino a atleta do Trilhos Luso Bussaco, 
Márcia Martins venceu a prova com 39 minutos e 

45 segundos, tendo ficado posicionada no 88º lugar 
da classificação geral, seguida da atleta do grupo de 
corrida livre Running Espinho, Cristiana Ferreira, que 
foi segunda classificada deste sector e 119º da geral.
Na classificação geral por equipas, o Clube Atlético 
de Ovar foi o grande vencedor com um tempo total 
de 2 horas 13 minutos e 25 segundos. A segunda 
classificada foi a EV Peraltafil e o Sporting Clube de 
Espinho ficou no terceiro lugar. 

Para José Henriques, diretor do Atletas.net, esta prova 
foi um grande sucesso apesar dos constrangimentos 
na definição do percurso face à realização das obras 
estratégicas que a autarquia está a realizar.  Apesar 
desta circunstância, a organização da São Silvestre 
de Espinho registou um recorde de inscrições desde a 
primeira edição com a participação de 1600 atletas na 
corrida e caminhada.

Este ano, o Prémio Prestígio António Leitão que 
pretende homenagear uma personalidade que 
mereça distinção pelo serviço prestado na área do 
atletismo do distrito de Aveiro foi atribuído a António 
Pinho, fundador da NAC – Núcleo de Atletismo de 
Cucujães que tem no seu currículo mais de 40 anos 
dedicados à modalidade de atletismo.



ESPINHO MAR-ABR
P. 17 REVISTA

O município de Espinho oficializou a 30 de 
dezembro a assinatura dos autos de transferên-
cia de recursos para as freguesias e o aumento 
da verba a transferir anualmente no valor de 1 
milhão e 305 mil euros.

Para concretizar as referidas competências, a 
Câmara Municipal acordou com cada uma das 
freguesias do concelho uma proposta de trans-
ferência de recursos de natureza financeira que 
anualmente serão transferidos para cada uma, 
com vista ao exercício das responsabilidades 

ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS 
DO CONCELHO

MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES, 
LIMPEZA DE VIAS, ESPAÇOS 
PÚBLICOS, SARJETAS 
E SUMIDOUROS E A 
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO 
E SUBSTITUIÇÃO DO 
MOBILIÁRIO URBANO, 
PASSAM PARA A TUTELA 
DAS JUNTAS DE FREGUESIA.  

previstas. De notar que o montante máximo a transferir 
será atualizado anualmente com base no valor do Fundo 
de Equilíbrio Financeiro do Município constante no Orça-
mento de Estado.

As freguesias do concelho assumem agora a respon-
sabilidade total pela gestão e manutenção de espaços 
verdes, limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e 
sumidouros e a manutenção, reparação e substituição do 
mobiliário urbano instalado no espaço público, excetu-
ando aquele que seja objeto de concessão.
As Juntas de freguesia de Espinho e Silvalde vão também 
passar a gerir e manter as feiras e mercados, com exce-
ção da feira semanal que pela sua natureza estruturante 
manter-se-á no âmbito de intervenção da autarquia.

Os acordos estabelecem ainda que as competências 
relativas à realização de pequenas reparações nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 
ciclo do ensino básico assim como a manutenção dos 
espaços envolventes a estes equipamentos vão man-
ter-se na alçada da autarquia, tendo em conta as obras 
de requalificação previstas para os próximos anos, assim 
como a complexidade das intervenções e das garantias 
dos novos centros escolares.

Vicente Pinto congratula-se pelo espírito de abertura, 
transparência e urbanidade com que decorreram as reu-
niões com todos os presidentes de junta, afirmando ainda 
que os autos “promovem a melhoria dos serviços prestados 
às populações e a racionalização dos recursos disponíveis”.

A transferência de competências para as freguesias do 
concelho enquadra-se no âmbito da Lei nº 50/2018, de 
16 de agosto, que veio estabelecer o quadro de transfe-
rências para as autarquias locais, concretizando assim 
os princípios da subsidiariedade, da descentralização 
administrativa e da autonomia do poder local.
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A Associação do Futebol Popular do Concelho de 
Espinho-AFPCE iniciou um novo biénio sob a alçada 
de Tiago Paiva. O mesmo tomou posse para um novo 
mandato no Fórum de Arte e Cultura de Espinho, a 24 
de janeiro do presente ano.

Tiago Paiva, aproveitou a oportunidade para enaltecer 
o trabalho que o seu elenco realizou no decorrer dos 
"dois últimos anos como sendo capazes de melhorar 
significativamente o futebol popular em Espinho".
As eleições decorreram no dia 10 de janeiro, sendo 
que Tiago Paiva foi o único candidato a apresentar-se 
a votos. 

O programa apresentado tem como principal objetivo 
impulsionar as competições da AFPCE, em termos 
organizativos, de comunicação e de imagem, através 
do reforço das plataformas digitais.

A cerimónia contou com a presença de Pinto Moreira, 
presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pedro 
Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, 
Arlindo Costa, vice-presidente da Associação 
de Futebol Popular do Norte, e Paulo Araújo em 
representação da Associação Futebol de Aveiro.

Pinto Moreira aproveitou a oportunidade para 
“congratular a atividade que a AFPCE tem 
desenvolvido ao longo dos anos, com parcerias 
excelentes com a autarquia, elevando o nível do 
futebol popular de Espinho.” 

TOMADA DE POSSE DOS 
ÓRGÃOS DA AFPCE PARA 
2020-2022 AUDITÓRIO DO FACE COM LOTAÇÃO 

ESGOTADA PARA O ATO DE 
POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA 
ASSOCIAÇÃO DO FUTEBOL POPULAR 
DO CONCELHO DE ESPINHO
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Com o objetivo de proporcionar aos alunos universitários 
um espaço agradável, tranquilo e adequado durante 
as épocas de exames, a Câmara Municipal de Espinho, 
disponibiliza gratuitamente salas de estudo com horário 
alargado das 19h00 às 00h00 de segunda a sexta-feira.

Os alunos interessados podem requerer a utilização dos 
espaços através do preenchimento de ficha de inscrição 
disponível na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, 
na página da internet do Município de Espinho em 
https://portal.cm-espinho.pt/pt/ ou através do e-mail 
museuespinho1@gmail.com.

Vicente Pinto, vice-presidente da autarquia com o pelouro 
da educação, afirma que “Uma das grandes preocupações 
desta autarquia é a Educação, tendo este espaço sido 
pensado para os espinhenses que se encontram no ensino 
superior, dando resposta à carência existente neste tipo de 
serviço, sentida pela população estudantil.”

A autarquia, querendo fazer parte do sucesso académico dos 
seus jovens, garante assim um local acolhedor que permite 
aos alunos adaptar as horas de estudo aos momentos de 
maior disponibilidade e produtividade intelectual de cada um.

ESPAÇO DE ESTUDO 
PARA UNIVERSITÁRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO DISPONIBILIZA 
GRATUITAMENTE SALAS DE ESTUDO PARA 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO FÓRUM DE 
ARTE E CULTURA - FACE.

A quem se destina este serviço?
Estudantes universitários que procuram um 
lugar tranquilo e acolhedor para estudar.

Quando posso usufruir do espaço?
Durante os meses de janeiro, fevereiro, 
maio, junho, julho e dezembro.

Qual é o horário de funcionamento?
Das 19H00 às 00H00.

Onde funciona este serviço?
Fórum de Arte e Cultura de Espinho – FACE, 
Rua 41 / Av. João de Deus.

Como posso usufruir deste espaço?
Deve preencher previamente a ficha de 
inscrição para o efeito.
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ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO 
OU LOCAL DAS INICIATIVAS 
PUBLICADAS NESTA REVISTA 
SÃO DA RESPONSABILIDADE 
DOS PROMOTORES. 
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27 A 29 FEV 
E 1 A 4 MAR*

Jojo Rabbit
Jojo Rabbit, de Taika Waititi
Com: Scarlett Johansson, Taika 
Waititi, Roman Griffin Davis
EUA/NZ/Rep.Checa 2019. 108 
min. Comédia/Guerra/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: Dias 27, 
3 e 4: 16h30; Dias 28, 29 e 1: 16h30, 
21h30 *excepto dia 2

CINEMA

Concurso de cartazes 
“Agricultura familiar e 
alimentação saudável”
No âmbito da Rede de Bibliotecas 
Associadas à Comissão Nacional da 
UNESCO, estamos a promover um 
Concurso de Cartazes dirigido a várias 
faixas etárias sob o tema “Agricultura 
familiar e alimentação saudável”, 
visando sensibilizar para a necessida-
de de garantir a segurança alimentar 
e dietas nutritivas para todos.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

ATÉ 8 MAI CONCURSO

Os bilhetes para os espetáculos são vendidos 
nos locais onde os espetáculos se realizam: 

Auditório de Espinho/ Academia de Música de Espinho 227 341 145
Centro Multimeios de Espinho 227 331 190 
FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho 227 326 258
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva 227 335 869

PALCO DAS MARIONETAS 
Uma exposição renovada de cenografias, adereços e mario-
netas da companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora.

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

PERMANENTE EXPOSIÇÃO

1 A 21 MAR 10H00

“PAZ + PACIENCIA = CONCIENCIA” de Joaquín Balsa

Galerias Amadeo de Souza-Cardoso
FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho

EXPOSIÇÃO

8 A 29 MAR
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4 A 28 MAR
Exposição “Repouso” de Maria Rosa
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

EXPOSIÇÃO

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

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

3, 17 E 31 MAR/ 14 E 28 ABR 
15H00

LIVROS

5 A 11 MAR*
The Gentlemen – Senhores do Crime
The Gentlemen, de Guy Ritchie
Com: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, 
Henry Golding, Colin Farrell, Hugh Grant
EUA. 2020. 113 min. Ação/Aventura

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: Dias 5, 10 e 11: 16h30; 
Dias 6 a 8: 16h30, 21h30
*excepto dia 9

CINEMA

6 MAR 21H30 MÚSICA

[ELECTRÓNICA]
Bruno Pernadas & Moullinex “Plantasia”
Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE: 4€ Duração: 70 minutos

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
Destinado: dos 2 aos 5 anos

7 MAR E 4 ABR 11H00 LIVROS



ESPINHO MAR-ABR
P. 23 REVISTA

BOCA DE CÃO 
5 ANOS A DAR VIDA À IMAGINAÇÃO
"Mais do que uma exposição queremos 
fazer uma celebração com o Festival Mar 
Marionetas e o Município de Espinho, 
acreditamos que 5 anos são apenas um 
princípio e preferimos imaginar o futuro, 
continuar a arriscar, para aprender e 
descobrir outras possibilidades de fazer 
teatro fora do teatro.”
Centro Multimeios de Espinho
Entrada Livre

8 A 29 MAR EXPOSIÇÃO

UM BAILE COM MUITA PINTA! No Baile iremos dançar 
canções de roda para toda a família, orientadas por Diana 
Azevedo da Associação Popolomondo e ao som de músicas 
tradicionais, de vários países, tocadas por uma orquestra de 
alunos da Escola Profissional de Música de Espinho.

Piscina Solário Atlântico/ Salão Nobre 
Entrada Livre, Sujeita à capacidade da sala.
Levantamento de bilhete obrigatório na loja de turismo de Espinho

8 MAR 15H30 ESPETÁCULOS

7 A 28 MAR
“Pé Dentro, Pé Fora”
de Josefina Dias e Dulce Castro

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

EXPOSIÇÃO

Camané & Mário Laginha | Jantar Concerto
O desenho dos concertos que configuram o 
projecto “Aqui está-se sossegado” contará 
com cerca de duas dezenas de temas, saídos 
do cânone fadista tradicional, do repertório de 
Camané e incluirá também inéditos compostos 
por Mário Laginha que, recorde-se, musicou já 
um poema de Álvaro de Campos “Ai Margarida”, 
que integra um dos últimos discos de Camané.

7 MAR MÚSICA

Casino Espinho
JANTAR CONCERTO (Gastronomia do Sável): €75/pessoa

GRANDES E ILUSTRES FIGURAS Oficina de criação 
de marionetas de escala humana e a sua manipulação 
e integração no famoso baile das marionetas que 
ocorre na abertura do Festival Mar-Marionetas.
FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho

7 A 8 MAR WORKSHOP
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GRÃOS DE AREIA  " É na praia que tudo começa, e cada grão 
de areia conta uma história... a história de Espinho, a história 
das gentes que trazem o mar nas mãos fortes e salgadas, nos 
olhos líquidos e profundos, no sangue azul." Depois de cada 
espetáculo realiza-se uma visita guiada à exposição "Palco das 
Marionetas", da Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora.

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Escolas e grupos por marcação. Entrada Livre. Duração: 60min

9 MAR 10H00/ 14H30 ESPETÁCULOS

MARIONETAS DE CIRCO Neste espetáculo as marionetas 
de fios de Rui Sousa são autênticos artistas de circo, num 
espetáculo cheio de movimento, cor e boa disposição. O 
trapezista francês, a bailarina russa, o malabarista italiano e 
tantas outras mais, escondem em si uma habilidade especial 
e algum outro adorável truque extra. Um espetáculo para 
crianças dos 3 aos 103 anos de idade.

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Ensino pré-escolar e 1º ciclo. Por marcação. Duração: 45min

10, 11 E 12 MAR 10H15/ 14H30 ESPETÁCULOS

12 A 18 MAR*
Seberg
Seberg, de Benedict Andrews
Com: Kristen Stewart, Yvan Attal, Jack 
O'Connell, Vince Vaughn
EUA/GB. 2020. 102 min. Drama/Biografia

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: Dias 12, 17 e 18: 16h30; 
Dias 13 e 14: 16h30, 21h30; Dia 15: 21h30 
*excepto dia 16

CINEMA

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.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

14 MAR 11H00 LIVROS

Pensar a escrita com Márcio Candoso
Apresentação do livro “ Quando Tudo Era Tanto”
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

14 MAR 15H00 LIVROS
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Error 404
Companhia Angeles de Trapo_ Espanha
4:04 da madrugada, os sonhos e pesadelos apode-
ram-se da noite  de Steve. A seu lado quatro paredes 
frias testemunham os dias longos e aborrecidos 
em frente a telas iluminadas. Steve vive cercado de 
videogames, mergulhado nas redes sociais e consu-
mido por todos os tipos de objetos tecnológicos que 
absorvem todo o seu tempo.  Mas hoje não será assim, 
depois de uma série de acontecimentos invulgares 
Steve vê-se envolvido num caso que o levará a come-
ter o maior erro da sua vida, ou não.

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Duração: 50 min
Bilhete: 8 aos 11 anos: 2€/ maiores de 12 anos: 3€

14 MAR 16H00 ESPETÁCULOS

VIAJEROS DEL CARRUSEL
Companhia Ángeles de Trapo
Neste delicioso espetáculo, para toda a família, um divertido 
clown entra no fantástico mundo dos carrosséis. Com ele 
mais de uma dezena de coloridos personagens autómatos 
contam pequenas histórias cheias de humor e emoção. Um 
espetáculo onde nos poderemos deleitar com a música ao 
vivo e onde somos convidados a viajar num surpreendente 
mundo de fantasia.

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

15 MAR 16H00 ESPETÁCULOS

Emoções, Mudança e Gestão de Stress Num ambiente marcadamente 
descontraído, onde se farão reflexões sobre como aprender a gerir a pressão e o 
stress num mundo cada vez mais exigente. A palestra desdobra-se em dois mo-
mentos: inicialmente a Daniela Areal leva os participantes a de forma divertida 
refletirem sobre as relações pessoais e profissionais para numa segunda parte 
ensinar potentes ferramentas que os participantes poderão começar a usar de 
imediato no seu dia-a-dia para viverem com cada vez mais qualidade de vida.

17 MAR 
18H30
PALESTRA

Centro Multimeios 
de Espinho

Onda Poética Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética 
Periodicidade: terceira quinta feira de cada mês
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

19 MAR/ 16 ABR 
21H30
LIVROS 



ESPINHO MAR-ABR
P. 26 REVISTA

GASTRONOMIA

ROTA SEM ESPINHAS 
3ª Rota de Restaurantes 
de Peixe e Marisco 
O Sem Espinhas está a crescer e regressa em 2020 
com novas iniciativas!  Os restaurantes locais 
especialistas em Peixe e Marisco voltam a preparar 
menus com 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.
Restauranres aderentes

19 A 29 MAR

19 A 25 MAR*
Especiais
Hors Norme, de Eric Toledano
Com: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
França. 2019. 114 min. Drama/Comédia

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: Dias 19, 20, 24 e 25: 16h30; Dias 21 22: 
16h30, 21h30 *excepto dia 23

CINEMA

PAPIN PAPA PALAVRAS
“Papim Papa Palavras” é uma criação dedicada 
à primeira infância e família. 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Duração: 35 min. Bilhete: 3,00€ criança com 2 
acompanhantes

21 MAR 11H00 ESPETÁCULOS
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Pensar a escrita com Filipa Martins
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

26 MAR 18H00 LIVROS

LEONOR E O PEQUENO CIRCO - ENSAIO ABERTO
No Dia Mundial da Marioneta a companhia Boca de Cão, convida o 
público a assistir a um ensaio do seu novo espetáculo Leonor e o 
pequeno Circo. No final do ensaio todas as opiniões e sugestões são 
bem-vindas!

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Duração: 40 min. Bilhete: Entrada gratuita (Lotação limitada)

21 MAR 15H00/ 17H00 ESPETÁCULOS

D. ROBERTO  Num teatro profundamente interventivo com o 
público, jogando com a comicidade e com os sentimentos mais 
primários, o Roberto faz o público gritar, saltar das cadeiras, criar 
empatias, e por momentos o espetador é também o Roberto que 
desafia as leis, as convenções e que se torna invencível... 

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Duração: 40 min. Bilhete: Entrada gratuita (Lotação limitada)

21 MAR 16H00 ESPETÁCULOS

LIÇÕES DE VOO Um espetáculo cheio de poesia da presti-
giada companhia “Teatro de Marionetas do Porto”, criado por 
Isabel Barros a partir de uma série de ilustrações de João Vaz de 
Carvalho. Lições de voo é uma viagem com o público até a um 
lugar onde todos somos pessoas/pássaros do vento.

Auditório de Espinho (Ade)
Duração: 45 min Bilhete: 5€ Cartão amigo ADE +: 2,5€ I cartão ADE: 4€

22 MAR 16H00 ESPETÁCULOS
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26, 29 E 31 MAR E 1 ABR
Na Sombra do Medo
The Wolf Hour, de Alistair Banks Griffin
Com: Naomi Watts, Emory Cohen, Jennifer Ehle, 
Kelvin Harrison Jr.
EUA. 2019. 99 min. Thriller/Drama/Mistério

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: Dias 26, 31 e 1: 16h30; 
Dia 29: 16h30, 21h30

CINEMA

DESPORTO

Espinho Surf Destination 
está de volta à praia da Baía 
para a 7ª edição
LongBoard World Tour 
28 e 29 de março
Circuito Surf do Norte (Fase final) 
30 e 31 de março
Junior Pro Espinho 
1 a 5 de abril

Praia da Baía

28 MAR A 5 ABR

CONFERÊNCIA

I Conferência Campeonato de Portugal

Auditório Junta de Freguesia de Espinho

28 MAR 09H00
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Rui Veloso | Jantar Concerto
Rui Veloso deixou-se encantar pelo 
mundo da música aos seis anos, idade 
em que aprendeu a tocar harmónica. 
Mais tarde, influenciado por B.B. King 
e Eric Clapton, lançou com vinte e 
três anos o álbum que o projectou no 
panorama da música nacional: Ar de 
Rock. Dele fazia parte a faixa Chico 
Fininho, um dos maiores sucessos 
da sua obra e de Carlos Tê, 
seu letrista.

Casino Espinho
JANTAR CONCERTO: €100/pessoa 

28 MAR MÚSICA

28 MAR 16H00
“Circo em Fios”
Companhia Viktor Antonov
Viktor Antonov criação

Auditório de Espinho
Bilhete: 5€  Cartão Amigo AdE: 2,5€ Duração: 45 minutos

ACHIMPA Num dia normal da biblioteca, um inves-
tigador descobre uma palavra desaparecida desde os 
tempos dos afonsinhos: ACHIMPA. Todos a usam mas 
não sabem como. Será que a Dª Zulmira conhece esta 
palavra? Um espetáculo divertido, dinâmico, onde o 
público é chamado a brincar com as palavras.

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Duração: 45min
Bilhete: 6 aos 11 anos: 2€/ maiores de 12 anos: 3€

29 MAR 16H00 ESPETÁCULOS

ESPETÁCULOS
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TANTO POR FAZER 
Workshops para crianças, pais e avós
Orientação: DCM - Promoção Cultural

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

29 MAR 17H00 WORKSHOP

29 MAR A 4 ABR*
14H30
Cinema Infantil | Bora Lá (V.P.)
Onward, de Dan Scanlon
EUA. 2020. Animação/Comédia/
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) 
*excepto dia 30

CINEMA

Atividades Férias da Páscoa
O Centro Multimeios realiza durante 
as férias escolares da Páscoa, algumas 
atividades para os mais novos, desde 
sessões de cinema, planetário e oficinas.

Centro Multimeios de Espinho

31 MAR A 11 ABR
ATIVIDADES

2 A 8 ABR*
Mulan 
Mulan, de Niki Caro
Com: Donnie Yen, Jet Li, Yifei Liu
EUA. 2020. Drama/Ação/Aventura

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: V.P. – 
16:30 V.O. – 21:30 *excepto dia 5 e 6

CINEMA

Moinhos aberto de Portugal
O Município de Espinho  este ano vai estar representado  na  
iniciativa “Moinhos Abertos de Portugal”, no âmbito do Dia 
Nacional dos Moinhos, que se assinala a 7 de abril.
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

4 ABR 15H00 LIVROS

GOBY em Espinho Projeto 
mundial de alerta para as 
problemáticas da poluição 
marinha. É incentivado mun-
dialmente, através das redes 
sociais, à sua replicação local.
Praia da Baía

30 MAR A 5 ABR
AR-LIVRE
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4 ABR 
21H30

MÚSICA

[JAZZ] 
Chano Domingez & 
Hamilton de Hola
Pela primeira vez em 
colaboração, o espanhol 
Chano Dominguez e 
o brasileiro Hamilton 
de Holanda, ícones da 
improvisação, levam-nos 
numa viagem musical 
por uma fusão jazz 
vibrante através das suas 
tradições, o flamenco e a 
música brasileira.
Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 10€  Cartão Amigo AdE: 
6,5€ Duração: 90 minutos

05 ABR 10H00
MERCADO DE JERUSALÉM
Largo da Câmara Municipal

05 ABR 15H00
PROCISSÃO DE RAMOS
Início - Igreja Paroquial de Anta
Fim - Igreja Matriz de Espinho

06 ABR 21H30
ÚLTIMA CEIA
Centro Multimeios de Espinho

07 ABR 21H30
GETSÉMANI E JULGAMENTO 
DE JESUS NO SINÉDRIO
Parque João de Deus
Largo da Câmara Municipal

08 ABR 21H30
CONCERTO DE PÁSCOA
Igreja Matriz de Espinho 

10 ABR 21H30
VIA SACRA
Largo da Câmara Municipal
Ruas da Cidade
Igreja Matriz de Espinho

A Semana Santa em Espinho celebra uma tradição 
local que se afirma ano após 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.

4 A 6 ABR
Oficina das Artes Laura Bártolo
Exposição coletiva. Entrada livre.
Centro Multimeios de Espinho

EXPOSIÇÃO

AR-LIVRE

Os Suspeitos do Costume
Preservar o lugar à Beira-Mar
Convite aberto à participação na recolha de 
lixo marinho, em grupo, que envolva apren-
dizagens e que suscite discussões saudáveis 
e construtivas sobre as possíveis origens, 
impactos e formas de evitar estas situações 
que põem em risco o nosso Planeta.
Dia 4 Praia da Baía/ Dia 22 Praia Rua 37

4 E 22 ABR 10H00
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7 A 11 ABR 14H30
Cinema Infantil | Armados em Espiões (V.P.)
Spies in Disguise, de Nick Bruno e Troy Quane
EUA. 2019. 106 min. Animação. M/6

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

CINEMA

9 A 15 ABR* 16H30/ 21H30

007: Sem Tempo para Morrer - ESTREIA NACIONAL

No Time to Die, de Cary Fukunaga
Com: Daniel Craig, Léa Seydoux, Ana de Armas
EUA. 2020. Ação/Aventura/Thriller

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

6 ABR 09H00 DESPORTO

Dia Mundial da Atividade Física
A Câmara Municipal de Espinho, comemora 
o Dia Mundial da Atividade Física, com 
campanha de sensibilização para a 
promoção da atividade física.

8 ABR 21H30 MÚSICA

CONCERTO DE PÁSCOA
Orquestra Clássica de Espinho
Coro Sinfónico Inês de Castro
Ângela Alves soprano
Luís Rendas Pereira barítono
Pedro Neves direção musical
Artur Pinho Maria direção musical coro
Igreja Matriz de Espinho
Entrada Livre

CINEMA
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17 ABR
MÚSICA

Os Quatro e Meia | Jantar Concerto
Casino Espinho
JANTAR CONCERTO: €60/pessoa

16 A 22 ABR
Filme a Designar
Para mais informações, consulte 
www.multimeios.pt

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

CINEMA

9 A 15 ABR 
16H30/ 21H30
Viúva Negra - ESTREIA NACIONAL

Black Widow, de Cate Shortland
Com: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel 
Weisz, David Harbour
EUA. 2020. Ação/Aventura

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

CINEMA

O Casino Espinho tem o prazer de receber Os Quatro e Meia para um Jantar Concerto único.
João Cristóvão Rodrigues (violino e bandolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro Figueiredo (Percussão), 
Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), Rui Marques (contrabaixo) e Tiago Nogueira (guitarra e voz), Os Quatro 
e Meia procuram, de uma forma descontraída e bem-disposta, conferir novos olhares e sonoridades na 
composição de canções feitas na língua de Camões.

17 ABR 21H30 MÚSICA

[POP-ROCK] Três Tristes Tigres
Autores de alguma da mais intemporal música que conhecemos, a dupla 
Ana Deus e Alexandre Soares há muito que conquistou um lugar no pódio 
do imaginário cultural português. Depois da reunião, em 2017, chega em 
2020 o novo disco de originais dos Três Tristes Tigres que será apresentado 
em Espinho em estreia absoluta.
Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 12€  Cartão Amigo AdE: 9€ Duração: 90 minutos
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18 ABR A 30 MAI

Obras da Coleção 
de Serralves em Espinho
Corpo, Abstração e Linguagem na arte 
portuguesa - Obras da Secretaria de 
Estado da Cultura em depósito na 
Coleção de Serralves

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

EXPOSIÇÃO

“Bandas Sonoras Instantâneas”
Oficina de orquestras de família 
por Frenesim Cooperativa Cultural
Como é que será a banda sonora de um filme 
de terror? E como representar musicalmente o 
nevoeiro? Qual a paisagem sonora desta pintura? 
E qual o som deste livro?
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

18 ABR 15H00 LIVROS

Bebéteca | “De Raiz”
Frenesim Cooperativa Cultural
Se pensarmos nos socalcos do Douro, 
nas planícies do Alentejo ou no verde 
pulsante do Gerês, conseguimos ouvir 
música, ver paisagens, sentir os chei-
ros e tocar a terra! Assente na riqueza 
do Território viajamos pelas palavras 
e autores que falam sobre os locais.  
Os cantos tradicionais, as cordas, as 
peles, os pequenos instrumentos, 
muitas vezes de trabalho ou apanha-
dos diretamente da natureza, dão o 
suporte necessário para que a palavra 
de escritores e a música aconteçam!
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

18 ABR 11H00 LIVROS
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Pensar a escrita com David Machado
Publicou os romances, O Fabuloso Teatro do Gigante, Deixem Falar as 
Pedras, Índice Médio de Felicidade (Prémio da União Europeia para a 
Literatura, Prémio Salerno Libro d’Europa), Debaixo da Pele e A Educação 
dos Gafanhotos. Publicou, além disso, vários contos para crianças, entre 
eles, A Noite dos Animais Inventados (Prémio Branquinho da Fonseca 
2005), O Tubarão na Banheira (Prémio Autor SPA/RTP 2010), A Mala 
Assombrada, Parece Um Pássaro, Eu Acredito, Uma Noite Caiu Uma Estrela 
e O Alfabeto Nojento. Em 2018, publicou o romance juvenil Não Te Afastes.
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

23 ABR 18H30 LIVROS

25 ABR 
17H00/ 21H00 
ESPETÁCULO
Giselle – Pés Descalços
Centro Multimeios de Espinho

25 ABR 21H30
26 ABR 18H00

MÚSICA

[JAZZ] 
Miles Davis Sinfónico: “Kind of Blue”
Guy Barker trompete e direção musical
Will iam Goodchild direção musical
Orquestra de Jazz de Espinho
Orquestra Clássica de Espinho

Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE: 4€ Duração: 90 minutos

25 ABR 
Dia da Liberdade
Em 2020 comemoram-se 46 anos do 25 de 
Abril de 1974. 

10H45 Parada dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Espinho 
10H55 Hastear da Bandeira Nacional
11H00 Sessão Solene na Assembleia Municipal.

Largo Dr. José Oliveira Salvador
Paços do Concelho

AR-LIVRE
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / SEMANA DA LEITURA

Informações e Inscrições:
Tel: 227 335 869
bme.inscricoes@gmail.com

Semana da Leitura
Descrição: A 14ª edição da Semana da Leitura convida as escolas das 
redes pública e privada a celebrarem a leitura com iniciativas de leitura 
que traduzam ambientes plurais que motivem a participação das 
crianças e dos alunos em atividades de leitura livres.

6 MAR 23 MAR

26 MAR

11 MAR

9 MAR

10 MAR

“Encontro com 
a palavra” pela 
mediadora de leitura 
Bru Junça

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira

"Poesia na Feira"

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira

“Pensar a escrita com 
Fil ipa Martins”

Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva

Encontro com a 
escritora Alice Vieira

Escola Secundária Dr. Manuel Gomes 
de Almeida (biblioteca)

17 E 18 MAR*
Encontro com o 
escritor Franclim 
Neto - apresentação 
do l ivro “lobo mau 
Xau Xau”

*(dia 17) Escola Básica de Paramos 
(dia 18) Escola Básica Espinho 2

20 MAR
Fase Final do 
Concurso Concelhio 
de Leitura

18h00 – prova escrita na Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva 

21h00 – prova oral no Centro 
Multimeios de Espinho, com a 
participação do contador de 
histórias Rui Ramos do Baú do 
Contador. 

Entrada l ivre até à lotação da sala.

Encontro com o 
escritor/ apicultor 
Paulo Santos 

Escola Básica de Anta

Recital “Entre Nós 
e as Palavras” com 
Pedro Lamares

Escola Secundária Dr. Manuel Gomes 
de Almeida (auditório)
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MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO 

Sessão Dupla: Observação + Sessão de Planetário

Assista, pelas 21h15, à sessão ‘Explore`, uma excelente sessão de Cinema Imersivo. Marte, 
durante séculos, tem sido um objeto de fascinação humana. Outrora misterioso, poderá 
tornar-se no nosso novo lar. Tal tornou-se possível graças a indivíduos como Johannes 
Kepler: fascinado com o mundo, lutando pela descoberta e abraçando os desafios que isso 
pode trazer. É nosso dever continuar seu trabalho ... explorar, sonhar, descobrir.

Bilhete 6€ (adulto), 5€ (criança, estudante, 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/

Reservas:
Tel: 22 733 11 90 ou e-mail . info@multimeios.pt, ou ainda no próprio 
Centro Multimeios de Espinho.

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

28 MAR / 18 ABR
21h15

Sol, a Nossa Estrela

Duração: 45 min. 
Classificação: M/8

Astronauta (3D)

Duração: 40 min. 
Classificação: M/8

7, 21, 28 E 31 MAR 16H30 
18 E 25 ABR 16H30

NOVA SESSÃO 
Viagem pelo Universo

1 A 5 DE ABR 16H30 
7 A 11 ABR 16H30

A Vida das Árvores

Duração: 45 min. 
Classificação: M/4

1, 8, 22 E 29 MAR 15H30 
5, 7 A 11, 19 E 26 ABR 
15H30 

1, 8, 22 E 29 MAR 16H30 
5, 19 E 26 ABR 16H30

Para Além do Sol

Duração: 25 min. 
Classificação: M/4

7, 21, 28 E 31 MAR 15H30 
1 A 5, 7 A 11 E 18 A 25 ABR 
15H30
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SERVIÇO EDUCATIVO

4, 11 E 18 MAR / 15 E 22 ABR 10H00 
CRESCER COM HISTÓRIAS
Narração de contos, fábulas e lendas, com vista à 
promoção da leitura e imaginação, seguida de uma 
conversa ou até de uma atividade plástica que desafiará 
os mais pequenos a pensar, criar.

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Pré-Escolar e 1.º CEB

6, 13, 20 E 27 MAR / 17 E 24 ABR 10H00 
VISITAS GUIADAS ÀS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Público em geral

ATÉ 20 MAR 10H30 
VISITAS GUIADAS À EXPOSIÇÃO
 "PAZ + PACIENCIA = CONCIENCIA"
Uma visita pela exposição patente nas galerias Amadeo 
de Souza-Cardoso do Museu Municipal de Espinho, que 
fará os visitantes mergulhar pelo mundo das cores, das 
formas e dos materiais do artista plástico  - Joaquín Balsa.

Local Museu Municipal de Espinho
Destinatários Grupos até 26 pessoas 
Preço do Bilhete 1.80€ por pessoa

1 A 30 ABR 10H30 
“EXPOSIÇÃO COPY/PASTE"
Técnicas de impressão e reprodução na arte postal.

Local Museu Municipal de Espinho

5 MAR E 2 ABR 15H00 
“A HORA DOS MAIORES”
Atividade mensal de convívio e partilha de leituras e saberes.

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Seniores do concelho

2 ABR 14H30 
“PINCELADAS DE MEMÓRIA”
Atividades de exploração artística relacionadas com 
as exposições permanentes e temporárias do Museu 
Municipal de Espinho com grupos de seniores.

Local Museu Municipal de Espinho
Destinatários Grupos de seniores (máx. 26 participantes)

4 ABR 10H30 
“A GRAVURA E A CRIAÇÃO DE MÚLTIPLOS NA ARTE POSTAL"
Oficina de arte postal e arte por correio para crianças 
e famílias pela artista Maria Afonso.

Local Museu Municipal de Espinho
Destinatários (Classificação etária) : > 10 anos

20, 23 E 24 10H00 
AS VOGAIS SÃO DEMAIS!
Sala do conto da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Pré-Escolar (1 turma)

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

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Público em geral (máx. 25 pessoas)

POR MARCAÇÃO 
VISITAS GUIADAS E INTERATIVAS AOS ESPAÇOS 
CRIATIVOS DO FÓRUM DE ARTE E CULTURA 
DE ESPINHO (FACE)

Local Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)
Destinatários Público em geral
Máx. 26 pessoas

POR MARCAÇÃO 
“O MEU DIA ESPECIAL NO MUSEU”

O teu aniversário pode, agora, ser celebrado 
no Museu Municipal de Espinho!

Local Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)
Destinatários Dos 6 aos 12 anos/ 10 a 20 pasticipantes
Preço do Bilhete 54,10€ aluguer da sala + 5,90€ por participante

Informações e Inscrições:
servicoeducativo.cultura@gmail.com



ESPINHO MAR-ABR
P. 39 REVISTA

ATA N.º 26/2019
DEZOITO DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE

Deliberação Nº 241/2019
Aprovação das atas n.ºs 24/2019 e 
25/2019 das reuniões extraordinária 
e ordinária de 31 de outubro e 6 de 
novembro respetivamente
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. Participaram na 
votação apenas os membros do 
órgão executivo que estiveram 
presentes na reunião a que se 
reporta a ata em apreciação.

Deliberação Nº 242/2019
Proposta Normas Internas de 
utilização dos Recursos e Serviços de 
Informação
Deliberado, por maioria e abstenção 
dos Vereadores do PS, aprovar a 
proposta para as “Normas Internas 
de utilização dos Recursos e 
Serviços de Informação”.

Deliberação Nº 243/2019
Contratação de empréstimo de 
médio e longo prazo para aplicação 
na liquidação da dívida total à EDP 
Distribuição Energia, S.A. - relatório de 
análise de propostas
Deliberado, por maioria e 
abstenção dos Vereadores do PS, 
a autorização para contratação de 
um empréstimo de médio e longo 
prazo com o Banco BPI até ao 
montante de 7 043 653,79 €, para 
o prazo de 20 anos, consignado à 
liquidação do Acordo de Liquidação 
Antecipada com a EDP.

Deliberação Nº 244/2019
Abertura de procedimento concursal 
para constituição de vínculo 
de emprego público por tempo 
indeterminado
Deliberado, por maioria e 
abstenção dos Vereadores 
do PS, aprovar a abertura de 
procedimento concursal comum 
para recrutamento com vista à 
constituição de relação jurídica de 
emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, na Divisão de 
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Serviços Básicos e Ambiente, com 
Licenciatura em Engenharia Civil.

Deliberação Nº 245/2019
Protocolo Assinado entre FA, APA e o 
Município de Espinho – Relocalização 
das Áreas Críticas do Litoral Norte
Deliberado, por maioria e 
abstenção dos Vereadores do PS, 
ratificar a assinatura do Protocolo 
celebrado entre o Fundo Ambiental, 
a Câmara Municipal de Espinho e a 
Agência Portuguesa do Ambiente, 
I.P. para efeitos de Colaboração 
Técnica e Financeira e no âmbito 
dos “Projetos de Relocalização das 
Áreas Críticas do Litoral Norte”

Deliberação Nº 246/2019
Adenda ao contrato 
interadministrativo de delegação 
de competências – Autoridade de 
Transportes
Deliberado, por unanimidade, 
submeter à Assembleia Municipal, 
para autorização, na sua redação 
atual, a proposta de adenda ao 
contrato interadministrativo de 
delegação de competências – 
Autoridade de Transportes, entre 
a Área Metropolitana do Porto e o 
Município de Espinho e respetivo 
compromisso plurianual.

Deliberação Nº 247/2019
Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Espinho e o Lancaster 
College, para o ano letivo 2019/2020
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e 
celebrar com a sociedade comercial 
English Now - Escola de línguas 
Lda. - o referido “Protocolo de 
Cooperação entre o Município de 
Espinho e Lancaster College para o 
ano letivo 2019/2020”.

Deliberação Nº 248/2019
Protocolo de colaboração entre 
o Município de Espinho e o 
jornal “Defesa de Espinho” para 
cedência digital dos jornais e sua 
disponibilização online
Deliberado, por maioria e abstenção 
dos Vereadores do PS, aprovar 
a presente minuta e celebrar 
protocolo de colaboração com a 

ATA N.º 27/2019
VINTE E OITO DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE

Empes – Empresa de Publicidade 
de Espinho, através da Defesa de 
Espinho.

Deliberação Nº 249/2019
Critério de rateio da dívida orçamental 
da Área Metropolita do Porto
Deliberado, por unanimidade, 
submeter à Assembleia 
Municipal, para obtenção de 
“acordo expresso” do critério de 
imputação da dívida orçamental 
da Área Metropolitana do Porto, 
deliberado pelo Conselho 
Metropolitano em 25 de outubro 
de 2019.

Deliberação Nº 250/2019
Atualização da Taxa de Recursos 
Hídricos e Implementação da Taxa de 
Gestão de Resíduos para o ano 2020
Deliberado, por maioria, com os 
votos contra dos Vereadores do PS 
e abstenção da Vereadora do PS, 
propor à Assembleia Municipal de 
Espinho a aprovação da atualização 
da Taxa de Recursos Hídricos – 
Água para o valor de 0,031 €/m3 
para o ano de 2020; - Atualização 
da Taxa de Recursos Hídricos 
– Saneamento para o valor de 
0,0319 €/m3 para o ano de 2020; - 
Implementação da Taxa de Gestão 
de Resíduos com um valor de 
0,0323 €/m3 para o ano de 2020. 

Deliberação Nº 251/2019
Doação ao Museu Municipal de 
Espinho
Deliberado, por unanimidade, 
aceitar a obra a carvão doada 
ao Museu Municipal de Espinho, 
reconhecendo o valor da obra, 
sobre a participação portuguesa 
na 1.ª Guerra Mundial em França, 
e o contributo desta oferta na 
valorização da coleção no Museu 
Municipal de Espinho.

Deliberação Nº 252/2019
Doação de Livros à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva
Deliberado, por unanimidade, 
aceitar os livros doados à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva, 
nos meses de setembro e outubro 
de 2019.

Deliberação Nº 253/2019:
Definição das taxas de IMI de 2019 
para efeitos de liquidação e cobrança 
em 2020
Deliberado, por unanimidade dos 
presentes, propor à Assembleia 
Municipal a aplicação das 
seguintes taxas relativas ao IMI 
2019, a liquidar e cobrar em 
2020, para todas as freguesias 
do Município: 0,8% para os 
prédios rústicos; 0,40% para os 
prédios urbanos. Mais delibera 
ratificar o requerimento do 
Presidente da Câmara Municipal a 
solicitar a convocação de sessão 
extraordinária da Assembleia 
Municipal, em cumprimento das 
disposições conjugadas do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais.

Deliberação Nº 254/2019
Lançamento da Derrama para efeitos 
de liquidação e cobrança em 2020
Deliberado, por unanimidade dos 
presentes, solicitar autorização 
à Assembleia Municipal para 
lançamento de derrama para 
efeitos de liquidação e cobrança 
em 2020 sobre o lucro tributável 
sujeito e não isento de imposto 
sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IRC), de 1,3%. Mais 
delibera ratificar o requerimento do 
Presidente da Câmara Municipal a 
solicitar a convocação de sessão 
extraordinária da Assembleia 
Municipal.

Deliberação Nº 255/2019
Participação Variável no IRS de 2020
Deliberado, por unanimidade dos 
presentes, propor à Assembleia 
Municipal, deliberar a participação 
variável no imposto sobre 
o rendimento das pessoas 
singulares (IRS) de 2020 à taxa 
de 4,50%. Mais delibera ratificar 
o requerimento do Presidente 
da Câmara Municipal a solicitar 
a convocação de sessão 
extraordinária da Assembleia 
Municipal.
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2 DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE. 

Deliberação Nº 259/2019
Aprovação da ata n.º 26/2019 de 18 de 
novembro

Deliberado a sua aprovação por 
maioria e 2 votos contra dos 
Vereadores do PS. Participaram 
na votação apenas os membros 
do órgão executivo que estiveram 
presentes na reunião a que se 
reporta a ata em apreciação.

Deliberação Nº 260/2019
Empreitada de obras públicas 
de “Requalificação do Canal 
Ferroviário do Concelho de Espinho 
e Estacionamento Subterrâneo – 
Interface” - Terceira proposta de 
trabalhos a mais (TM), trabalhos de 
suprimento de erros e omissões (TSEO) 
e trabalhos a menos (Tm)
Deliberado, por maioria e 2 votos 
contra dos Vereadores do PS, a 
modificação objetiva ao contrato 
de empreitada de obras públicas. 
Aprovar o pedido de autorização 
de despesa e informação e Mapas, 
enquanto peças procedimentais 
desta modificação objetiva do 
contrato, bem como aprovar 
as propostas de modificações 
objetivas do contrato nelas 
constantes. Aprovar a realização 
da despesa correspondente à 
modificação objetiva do contrato 
referente à execução de trabalhos a 
mais e de trabalhos de suprimento 
de erros no montante global de 
116.206,90€, acrescido de IVA. 
Ordenar a não execução dos 
trabalhos contantes da presente 
proposta, no valor de 27.440,00€, 
relativos a quantidades não 
necessárias executar de alguns 
artigos do capítulo H. A prestação 
de caução pelo empreiteiro, no 
valor de 5.810,34€ correspondente 
a 5% do valor total da adjudicação. 
Aprovar a minuta do contrato 
adicional N.º 3 ao contrato inicial 
desta empreitada, para efeitos da 
formalização das modificações 
objetivas.

Deliberação Nº 261/2019
Protocolo de Cooperação entre a 
Câmara Municipal de Espinho e 
o Centro Social de Paramos para 
apoio aos alunos do ensino básico 
abrangidos pelas medidas seletivas e 
adicionais no suporte à aprendizagem 

e inclusão - ano letivo 2019/2020
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Protocolo para apoio 
aos alunos do ensino básico 
abrangidos pelas medidas 
seletivas e adicionais no suporte à 
aprendizagem e inclusão pelo valor 
base de €18.550,00, isento de IVA. 

Deliberação Nº 262/2019
Protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Espinho e a 
“Projeto TRINSHEIRA – Associação 
para o Desenvolvimento Pessoal, 
Social e Cognitivo” para efeitos da 
utilização da loja n.º 3 do bloco 3 
do Conjunto Habitacional da Ponte 
de Anta - Pedido de autorização de 
ocupação de sala para parceria com 
o IEFP. I.P
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar, a celebração de 
protocolo entre a “Projeto 
TRINSHEIRA – Associação para o 
Desenvolvimento Pessoal, Social e 
Cognitivo” e o IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, 
I.P., com vista à utilização de uma 
das salas da loja n.º 3, do Bloco 
3, do Conjunto Habitacional da 
Ponte de Anta, para efeitos de 
formação modular certificada, 
tendo deliberado, ainda, que se 
proceda ao averbamento desta 
autorização no protocolo celebrado, 
em 08/08/2017, entre o Município e 
a referida Associação. 

Deliberação Nº 263/2019
Protocolo de colaboração com a 
MOBI.E para instalação dos postos 
de carregamento de veículos – 
Retificação
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o “Protocolo de 
colaboração com a MOBI.E, 
S.A. para instalação dos postos 
de carregamento de veículos 
elétricos”.

Deliberação Nº 264/2019
Indemnização acidente por queda de 
sinal luminoso
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o pagamento no valor de 
35,24 €, referente aos prejuízos 
decorrentes dos danos causados 

Deliberação Nº 256/2019
Proposta de Tarifário dos Serviços de 
Água, Saneamento e Resíduos Sólidos 
para o ano de 2020
Deliberado, por unanimidade dos 
presentes, aprovar a atualização do 
tarifário para o ano 2020 incluindo 
os serviços auxiliares.

Deliberação Nº 257/2019
Documentos Previsionais para o ano 
2020
Deliberado, por unanimidade dos 
presentes, submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal, 
os Documentos Previsionais 
para o ano 2020 - Grandes 
Opções do Plano e proposta 
de Orçamento. Mais delibera 
ratificar o requerimento do 
Presidente da Câmara Municipal a 
solicitar a convocação de sessão 
extraordinária da Assembleia 
Municipal.

Deliberação Nº 258/2019
Descentralização Administrativa - 
Acordos de Transferência de Recursos 
do Município para as Freguesias
Deliberado, por unanimidade dos 
presentes, aprovar o Acordo de 
Transferência de Recursos do 
Município de Espinho para a União 
de freguesias de Anta e Guetim, 
aprovar o Acordo de Transferência de 
Recursos do Município de Espinho 
para a freguesia de Espinho, aprovar 
o Acordo de Transferência de 
Recursos do Município de Espinho 
para a freguesia de Paramos e 
aprovar o Acordo de Transferência de 
Recursos do Município de Espinho 
para a freguesia de Silvalde. Mais 
delibera ratificar o requerimento do 
Presidente da Câmara Municipal a 
solicitar a convocação de sessão 
extraordinária da Assembleia 
Municipal.
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DEZASEIS DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE

a munícipe quando caminhava no 
cruzamento da Rua 20 com a Rua 
62 em Espinho. 

Deliberação Nº 265/2019
Procissão de velas – pedido de 
ocupação da via pública: corte e 
condicionamento de ruas ao trânsito
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido da Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de 
Santo Estêvão de Guetim, para 
ocupação da via pública bem 
como o corte e condicionamento 
de trânsito de algumas ruas de 
Guetim, no âmbito da realização da 
procissão de velas.

Deliberação Nº 266/2019
Protocolo de colaboração entre o 
Município de Espinho e a Liga dos 
Combatentes – Núcleo de Espinho, 
para efeitos de atribuição de desconto 
na utilização do Balneário Marinho
Deliberado, por unanimidade, 
celebrar o protocolo das “Normas 
Internas de Funcionamento do 
Balneário Marinho” com a Liga dos 
Combatentes – Núcleo de Espinho, 
para atribuição de descontos na 
utilização do Balneário Marinho”.

Deliberação Nº 267/2019
Aprovação das atas n.ºs 27/2019 e 
28/2019 de 28 de novembro e 2 de 
dezembro respetivamente
Deliberado as suas aprovações 
por unanimidade. Participaram 
na votação apenas os membros 
do órgão executivo que estiveram 
presentes nas reuniões a que se 
reportam as atas em apreciação.

Deliberação Nº 268/2019
1.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Espinho – 
Proposta
Deliberado, com 4 votos a favor 
do PSD e 2 abstenções dos 
vereadores do PS, a abertura do 
procedimento da 1.ª Alteração à 1.ª 
Revisão do PDME, estabelecendo 

um prazo de 15 dias para a 
formulação de sugestões e para 
apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito 
do respetivo procedimento de 
alteração, sendo previsto o período 
de 18 meses para a conclusão do 
procedimento de alteração. 

Deliberação Nº 269/2019
Adenda ao “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DE 
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS”, 
celebrado com a União de freguesias 
de Anta e Guetim
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a minuta de adenda ao 
“Contrato Interadministrativo 
de delegação de competências 
no âmbito de manutenção de 
infraestruturas” e celebrar com 
a União de freguesias de Anta e 
Guetim a referida adenda.

Deliberação Nº 270/2019
Empreitada de Obras Públicas para 
a execução do Estádio Municipal de 
Espinho
Deliberado, com 4 votos a favor do 
PSD e 2 abstenções dos Vereadores 
do PS, determinar a abertura de um 
procedimento pré-contratual com 
vista à execução da empreitada 
de obras públicas designada 
de “ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
ESPINHO”.e para esse efeito, adotar 
um procedimento por concurso 
público (sem publicação de anúncio 
no Jornal Oficial da União Europeia), 
pelo valor base de 4.474.000,00€, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Deliberação Nº 271/2019
Empreitada de obras públicas 
de “Requalificação do Canal 
Ferroviário do Concelho de Espinho 
e Estacionamento Subterrâneo – 
Interface” - Quarta proposta de 
Trabalhos a Mais (TM)
Deliberado, com 4 votos a favor 
do PSD e 2 votos contra dos 
vereadores do PS, a modificação 
objetiva ao contrato de empreitada 
de obras públicas. Aprovar o 
pedido de autorização de despesa 

e informação, bem como aprovar as 
propostas de modificações objetivas 
do contrato nelas constantes. 
Aprovar a realização da despesa 
correspondente à modificação 
objetiva deste contrato referente à 
execução de Trabalhos a Mais, no 
montante de 145.654,81€, acrescido 
de IVA. A prestação de caução pelo 
empreiteiro, no valor de 7.282,74, 
correspondente a 5% do valor total 
da adjudicação. Aprovar a minuta do 
contrato adicional N.º 4 ao contrato 
inicial desta empreitada, para efeitos 
da formalização das modificações 
objetivas.

Deliberação Nº 272/2019
Empreitada de obras públicas de 
“Requalificação da Escola Básica n.º 
2 de Espinho” - Primeira proposta de 
trabalhos complementares
Deliberado, com 4 votos a favor 
do PSD e 2 votos contra do PS, a 
modificação objetiva ao contrato 
de empreitada de obras públicas. 
Aprovar a realização da despesa 
correspondente à modificação 
objetiva deste contrato referente 
à execução de trabalhos, no 
montante global de 48.538,42€, 
acrescido do IVA, à taxa legal 
em vigor. Tomar conhecimento 
que o valor destes trabalhos, 
correspondem a 3,53% do preço 
contratual do contrato inicial para 
trabalhos de circunstâncias não 
previstas, totalizando com os 
valores do primeiro contrato em 
3,53%.  A prestação de caução pelo 
empreiteiro, no valor de 2.426,92€, 
correspondente a 5% do valor total 
da adjudicação. Aprovar a minuta do 
contrato adicional ao contrato inicial 
desta empreitada, para efeitos da 
formalização das modificações.

Deliberação Nº 273/2019
Decisão de contratar, aprovação das 
peças procedimentais para abertura 
do procedimento por concurso público, 
para a execução da empreitada de 
obras públicas de “Promoção do Uso 
Ciclável e Pedonal – Reabilitação Rua 
19 Nascente, Rua 20 e Rua 33 Poente”
Deliberado com 4 votos a favor do 
PSD e 2 abstenções dos Vereadores 
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do PS, determinar a abertura de um 
procedimento pré-contratual, com 
vista à execução da empreitada 
de obras públicas de “Promoção 
do Uso Ciclável e Pedonal – 
Reabilitação Rua 19 Nascente, Rua 
20 e Rua 33 Poente” e para esse 
efeito, adotar um procedimento 
por concurso pelo preço base de 
4.576.300,00€ acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor. Aprovar o 
valor estimado do contrato em 
5.079.693,00€ acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. 

Deliberação Nº 274/2019
Financiamentos das EIP’S 1 
(ANEPC), EPI 2 e EPI 3 / A.H.B.V.C.E. - 
Atualização de valores
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atualização dos valores 
relativos à remuneração-base mensal 
e ao subsídio de refeição devidos 
aos bombeiros que integram as 
Equipas de Intervenção, ao abrigo 
do reforço de profissionalização dos 
mesmos. Mais deliberou celebrar 
adenda ao “Protocolo Condições de 
Contratação e Funcionamento das 
Equipas de Intervenção Permanente”. 
Deliberou, por fim, averbar o teor da 
presente deliberação ao protocolo 
celebrado entre o Município de 
Espinho e a A.H.B.V.C.E., em 13 de 
março de 2019.

Deliberação Nº 275/2019
Transação entre Novo Banco, S.A., 
Municipio de Espinho e a Massa 
Insolvente de Patrícios, S.A.:
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a celebração de Transação 
entre o Novo Banco, S.A., Município 
de Espinho e a Massa ~Insolvente 
de Patrícios S.A., nos termos e 
considerandos constantes da 
minuta. Mais deliberou proceder ao 
pagamento, até 31 de dezembro de 
2019, do montante de €497.547,96, 
à sociedade Novo Banco, S.A.

Deliberação Nº 276/2019
Proposta de doação de duas malas de 
transporte de medicamentos e uma 
pasta para transporte de material 
médico e de enfermagem, à “Equipa 
Comunitária de Suporte em Cuidados 

Paliativos ACeS Espinho-Gaia” – ECSCP
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a doação de duas malas 
para transporte de medicamentos 
e uma mala de equipamento 
médico e enfermagem à Equipa 
Comunitária de Suporte em 
Cuidados Paliativos Aces Espinho-
Gaia (ECSCP), necessárias para 
o funcionamento deste projeto de 
interesse municipal.

Deliberação Nº 1/2020
Aprovação da ata n.º 29/2019 de 16 de 
dezembro
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. Participaram na vota-
ção apenas os membros do órgão 
executivo que estiveram presentes 
na reunião a que se reporta a ata em 
apreciação. 

Deliberação Nº 2/2020
Aumento temporário de fundos disponí-
veis – 2020
Deliberado com 3 votos a favor do PSD 
e 2 votos contra dos Vereadores do PS, 
autorizar a título excecional, o aumento 
temporário dos Fundos Disponíveis 
para o mês de janeiro de 2020.

Deliberação Nº 3/2020
Aprovação de todas as deliberações 
contidas no relatório final do proce-
dimento por concurso público para 
a execução da empreitada de obras 
públicas de “Ampliação e Requalificação 
da Escola Básica Sá Couto”
Deliberado com 3 votos a favor do 
PSD e 2 votos contra dos Verea-
dores do PS, aprovar o relatório 
final juntamente com os demais 
documentos que compõem a análise 
das propostas do procedimento por 
concurso público para a execução 
da empreitada de obras públicas 
de “Ampliação e Requalificação da 
Escola Básica Sá Couto.” Determi-
nar a adjudicação da empreitada 
de obras públicas ao concorrente 
Alexandre Barbosa Borges, S.A., pelo 
preço contratual de 4.075.000,00€, 

acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor. Determinar o valor da caução 
em 203.750,00€ a ser prestada pelo 
adjudicatário, correspondente a 
5% do preço contratual. Aprovar a 
minuta do contrato. 

Deliberação Nº 4/2020
Protocolo de Colaboração entre Municí-
pio de Espinho e Nascente, Cooperativa 
de Ação Cultural, CRL para efeitos de 
atribuição de desconto na utilização do 
Balneário Marinho
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a minuta e celebrar, ao abrigo do n.º 
1 do artigo 10.º das “Normas Internas 
de Funcionamento do Balneário Ma-
rinho” com a Nascente, Cooperativa 
de Ação Cultural o referido protocolo 
para atribuição de descontos na 
utilização do Balneário Marinho”.

Deliberação Nº 5/2020
Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Espinho e a Associação 
de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho, para apoio às AAAF/CAF 
na pausa letiva do Natal, ano letivo 
2019/2020; Ratificação do ato praticado 
pelo Presidente da Câmara ao abrigo do 
artigo 35.º/3 da Lei n. º75/2013
Deliberado, por unanimidade, ratificar 
os atos de aprovação e de celebra-
ção pelo Presidente da Câmara de 
€14.104,00, isento de Iva, tendo esse 
protocolo sido celebrado ao abrigo 
da competência do órgão executivo.

Deliberação Nº 06/2020
Chuva de Afetos – Associação Solida-
riedade Social – Pedido de ocupação 
do espaço público – ratificação de 
despacho
Deliberado, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou a ocupação, 
por viaturas e pessoas, do parque de 
estacionamento da Nave Polivalente, 
no dia 13 de dezembro de 2019.

Deliberação Nº 07/2020
Doação de Livros à Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva
Deliberou, por unanimidade, aceitar 
os livros doados à Biblioteca Munici-
pal José Marmelo e Silva, nos meses 
de novembro e dezembro de 2019.




