“Espinho ... cidade à beira-mar.
Uma cidade onde a pesca é uma arte,
Onde a coragem do pescador
se junta à força da varina,
para certificar que o melhor peixe,
chega às melhores mesas.
Espinho, uma cidade que te faz sentir
Que te faz sentir muito.
Aqui, o povo junta-se,
para desfrutar o melhor
que esta terra tem para oferecer.”
Excerto do Filme “Espinho Vive”
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EDITORIAL
A publicação bimensal deste novo instrumento de informação
pretende aproximar e aprofundar o relacionamento e a
transparência entre os Órgãos Autárquicos e os munícipes.
Com clareza e abertura, o Boletim Municipal visa informar acerca
da atividade corrente da Câmara, das deliberações da Assembleia
Municipal, publicitar os eventos programados ao longo do ano,
a agenda cultural e toda a informação útil e necessária para o
Município e para os munícipes.
Nesta primeira edição o destaque vai para a Reabilitação Urbana,
uma das apostas estratégicas do executivo para os próximos
quatro anos. A obra do RECAFE já em curso é o grande tema e
o eixo fundamental do Plano de Reabilitação que vai mudar a
face da cidade de Espinho. Uma obra que não se esgota em si
mesma, abrindo novos horizontes e novas oportunidades de
requalificação do território na vertente ambiental, urbanística
e de lazer. Cria novos atrativos para o investimento privado com a
valorização de toda a envolvente. Um factor a que se junta o novo
PDM de última geração, com a abertura e a remoção de vários
constrangimentos de ordem legal que atrasaram durante muitos
anos o crescimento e a abertura da cidade aos novos tempos
com novas exigências na mobilidade e na demografia.
A Revista Espinho Vive procura ser atrativa, apelativa e inovadora
na imagem e no conteúdo. Nasce com a missão de dar um
contributo ao concelho e aproximar e envolver os espinhenses
nos grandes desafios do Município e dos seus órgãos autárquicos!

Pinto Moreira | Presidente da Câmara Municipal de Espinho
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IFRRU 2020

A Câmara Municipal de Espinho promoveu uma
sessão de apresentação e esclarecimento sobre
o Instrumento Financeiro de Reabilitação e
Revitalização Urbana - IFRRU 2020.
Esta ação contou com a participação de
especialistas do sector bancário e financeiro das
áreas do fomento à construção, reabilitação urbana
e candidaturas a fundos e instrumentos financeiros
no âmbito do Programa IFRRU 2020.
Nesta iniciativa promovida pelo Município de
Espinho estiveram presente investidores privados
do concelho, técnicos, promotores imobiliários,
empresas de construção civil, associações
comerciais e empresariais com interesse e ligação
ao fomento da construção, reabilitação e negócio
imobiliário. Para Vicente Pinto, Vice-presidente da
Câmara Municipal de Espinho, este instrumento
financeiro é uma ferramenta fundamental para
os investidores apostarem no Concelho e em
particular no litoral da cidade. Este programa vem
alavancar a política e estratégica deste executivo
relativamente aos incentivos e estímulos à
reabilitação urbana.

Entendemos que esta centralidade tem elevado
potencial de atração de investimento privado na
reabilitação urbana, acompanhado de um forte
investimento público em projetos estruturantes
que o Município de Espinho tem implementado
e projetado para o espaço público já aprovado no
âmbito do PEDU, do Portugal 2020.
O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro
destinado a apoiar investimentos em reabilitação
urbana, que cobre todo o território nacional.
Para potenciar mais o investimento, o IFRRU
2020 reúne diversas fontes de financiamento,
quer fundos europeus do PORTUGAL 2020, quer
fundos provenientes de outras entidades como
o Banco Europeu de Investimento e o Banco
de Desenvolvimento do Conselho da Europa,
conjugando-os com fundos da banca comercial.
Num único pedido de financiamento, os
investidores serão apoiados, em condições mais
favoráveis, o investimento na reabilitação urbana
e na eficiência energética do imóvel a reabilitar,
sem restrições na natureza da entidade que
solicita o financiamento ou no uso a dar ao imóvel
a reabilitar."
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RECAFE
QUALIFICAÇÃO DO NAL
ERROVIÁRIO DE SPINHO

A Requalificação do Canal Ferroviário de
Espinho (ReCaFE), tem como propósito
dar um novo rosto à zona costeira.
Pretende-se com isto tornar a cidade
mais acolhedora e atrativa para quem
cá vive e convidativa para quem nos
pretende visitar.
O ReCaFE assume uma intervenção estrutural, que
abrange todo o perímetro urbano, desde o limite
norte do concelho até à freguesia de Silvalde.
Destaca-se nesta obra a reorganização de fluxos
viários e pedonais, a implementação da ciclovia
bem como de zonas de estadia e recreio que irão
interagir com os espaços verdes propostos e a
malha urbana existente, favorecendo a dinâmica
de vivências, o usufruto do espaço e o comércio
tradicional nas áreas envolventes.
É esperado com esta obra um impacto muito
positivo no Turismo e, consequentemente, na
economia da nossa cidade, prevendo-se um
aumento das receitas de quase todos os tipos de
negócios e consequente geração de emprego em
todos os setores de serviços relacionados.
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OBRAS DO RECAFE
As obras de
Requalificação do
Canal Ferroviário de
Espinho decorrem a
bom ritmo. A obra teve
início a norte da rua 15
com o levantamento
dos pavimentos junto
à rua 3.
Em simultâneo
decorrem os trabalhos
de remoção dos
pavimentos na Av. João
de Deus, junto ao Bairro
Piscatório, na Freguesia
de Silvalde.
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A BOM RITMO
A Câmara Municipal
de Espinho, atenta
aos constrangimentos
que a obra irá causar,
disponibiliza um serviço
de apoio ao munícipe
para alertas e registo de
ocorrências.
Para tal os munícipes
deverão enviar correio
eletrónico com as suas
dúvidas, sugestões ou
observações para
o endereço:
obras@cm-espinho.pt
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ORÇAMENTO MUNICIPAL
APROVADO EM ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
Espinho em 2018
com um orçamento
de 35,5 milhões €
O Orçamento
Municipal para
2018 foi aprovado
dia 27 Dezembro
em Assembleia
Municipal.

25 MIL €
PARA TRATAMENTOS
DENTÁRIOS A 53 ESPINHENSES
Pelo terceiro ano
consecutivo, a Câmara
Municipal de Espinho,
através do Fundo
de Emergência Social
Municipal 2017,
procedeu à entrega
de 25 mil euros em
tratamentos dentários
e oftalmológicos

a 53 munícipes
com dificuldades
económicas.
Os beneficiários
deste apoio foram
identificadas pelos
Parceiros da Rede
Social do Concelho
de Espinho.

P. 10 REVISTA

ESPINHO MAR-ABR

Espinho conta no
ano 2018 com um
orçamento municipal
de 35,5 milhões €.
O esforço de redução
da dívida total do
Município é agora
compensado com
maior disponibilidade
financeira para o
investimento e este
orçamento é o primeiro
livre das imposições
do Plano de Apoio à
Economia Local.

As verbas foram
entregues dia 20 de
Dezembro, no Salão
Nobre dos Paços do
Concelho de Espinho,
com as presenças do
Presidente da Câmara
Municipal, Pinto
Moreira, da Vereadora
da Ação Social, Lurdes
Ganicho, e também
de todos os munícipes
que beneficiarão deste
apoio social.

"A autarquia contratualizou os tratamentos com clínicas
dentárias e óticas, mediante os melhores orçamentos
apresentados" e "vai continuar a reforçar este apoio e alargálo aos munícipes sinalizados com necessidades e carência
económica comprovada no sentido de lhes devolver a
autoestima, promover a saúde oral e aumentar as possibilidades
de inserção profissional para quem está desempregado".
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PROTOCOLO
ENTRE ESPINHO
E FUNDAÇÃO SERRALVES
A Câmara Municipal da Espinho e a Fundação de Serralves assinaram protocolo
de cooperação.
Com a assinatura deste documento a autarquia de Espinho passou a integrar o
grupo restrito de membros fundadores de Serralves. O acordo de cooperação
foi assinado por Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal de Espinho, na
Reunião Anual do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves de 2017,
que teve lugar nas instalações da Fundação Serralves.
O protocolo agora assinado abrange ainda a colaboração com as escolas em
programas pedagógicos que visam a formação na área da cultura e do ambiente
bem como a organização de estágios de formação na área educativa.
Para Pinto Moreira, Espinho passa a beneficiar do apoio da Fundação através da
organização de exposições, promoção de conferências, consultoria na criação
de serviços educativos para os equipamentos culturais do Município e no
desenvolvimento de novos projetos culturais. A Fundação de Serralves é uma
instituição de utilidade pública de que são Fundadores, entre outros, o Estado
e um importante conjunto de entidades singulares e coletivas, que representam
a iniciativa privada, a sociedade civil e as autarquias. A Fundação de Serralves
tem como fins a promoção de atividades culturais no domínio das artes, de que
se destaca a atividade desenvolvida no Museu de Arte Contemporânea.

“Espinho passa a
ter oportunidade
de receber no seus
espaços culturais,
exposições únicas
que fazem parte do
acervo de Serralves
visando fortalecer
a notoriedade e a
imagem nacional
e internacional de
Concelho.”
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NOVAS SALAS
PARA O MUSEU MUNICIPAL
ATÉ 2019
O Museu Municipal de Espinho vai contar com oito
novas salas de exposições permanentes até 2019,
anunciou a autarquia, referindo que os respetivos
conteúdos serão relacionados com tradições
balneares, arqueologia e outros temas relativos
à história local.
“O Museu Municipal de Espinho está a preparar a
abertura em 2018 e 2019 de oito salas com novas
exposições permanentes relacionadas com temas
da história e cultura locais”, refere a autarquia em
comunicado.
A medida surge na sequência da “aprovação das
normas da política de incorporação” do museu,
documento que foi aprovado pela Câmara Municipal
no passado mês de novembro “em conformidade
com o exigido pela Rede Portuguesa de Museus”.
O objetivo é assim “dar a conhecer ao grande
público vários aspetos do património histórico
material e imaterial do concelho de Espinho”,
alargando o seu âmbito a “espólios relacionados
com a atividade e tradição balnear, e coleções
arqueológicas, históricas, artísticas, etnográficas,
documentais e imagéticas decorrentes de um
território com uma forte vocação marítima e rural”.
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SÃO SILVESTRE
COM RECORDE DA
RUNNING ESPINHO
No dia 6 de janeiro decorreu a 4ª edição da São
Silvestre de Espinho, que contou com a participação
de 1600 atletas.
Esta prova de estrada com percurso de 10 kms,
marcou a abertura oficial da época de atletismo
na cidade de Espinho para o ano de 2018.
O tiro de partida foi dado pelas 18 horas, na Alameda
8, e a prova contou com a presença do Vicepresidente da Câmara Municipal de Espinho, Vicente
Pinto. O vencedor da geral foi Janik Lima, do Clube
Atletismo Ovar, com o tempo oficial de 32:41.

Destaque para o recorde nacional da maior equipa
a participar, para a Running Espinho, com a
presença de 310 dos seus elementos.
Momentos antes
da prova, foi
apresentada a nova
camisola da equipa
Running Espinho,
na loja CienFragancias,
numa sessão que
também contou com
a presença de Vicente
Pinto, vereador do
Desporto.
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ESPINHO SURF

DESTINATION NA

Espinho Surf Destination na BOOT, a
maior feira internacional de náutica,
de recreio e desportos náuticos
O Município de Espinho voltou a marcar
presença na maior feira internacional
dedicada à náutica - BOOT 2018 - em
Düsseldorf, Alemanha.

A Câmara Municipal de Espinho, pelo segundo ano
consecutivo juntou-se ao projeto Sea of Portugal
que este ano contou com a participação de 45
operadores/expositores de norte a sul de Portugal,
incluindo Madeira e Açores.
Trata-se de uma participação desenvolvida pela
Media 4U, com o apoio do Jornal Notícias do
Mar e da Messe Düsseldorf, com o objetivo de
internacionalizar o turismo náutico português.
Ao longo de 9 dias, Espinho promoveu as
potencialidades do concelho com destaque para as
suas praias, a Arte Xávega e o Surf através da marca
Espinho Surf Destination, tendo sempre presente
a proximidade estratégica à cidade do Porto.
Para Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara
Municipal de Espinho com o pelouro do turismo,
“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.
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”, destaca o
autarca. Durante a feira, o stand da autarquia
recebeu muitos visitantes procurando informações
sobre o concelho e região do Porto e Norte de
Portugal para as próximas férias que se avizinham.
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ESPINHO SURF
DESTINATION
SURF PRO ESPINHO

Março é o mês das melhores ondas, no norte de
Portugal. Espinho Surf Destination volta, melhor do
que nunca, para a sua 5ª edição.
De 10 a 25 de março, o mundo do surf invade a
cidade de Espinho com competições internacionais
e eleva a fasquia, neste que é o seu quinto ano
de existência, trazendo campeonatos regionais,
nacionais e internacionais.
O Surf Pro Espinho irá contar com a competição
Junior mais aclamada da Europa - o Junior Pro
Espinho by World Surf League - e a grande
novidade, deste ano, é a integração da competição
mundial do Longboard Pro Tour. Além das reputadas
competições apresenta, em 2018, uma nova
estrutura para os Atletas e VIP's, uma zona dedicada
às crianças, ESD KID ZONE, e uma nova Sponsor
Village. A 5ª edição do evento oferece atividades
para públicos diferenciados, quer na Sponsor
Village, como também na área do evento:
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 com a Surf Rider Foundation
e aulas de fitness.
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ESPINHO NO

2018

O Município de Espinho, marcou presença mais uma
vez no XANTAR 2018 - 19º Salão Internacional de
Gastronomia e Turismo, que decorreu em Ourense
(Espanha) entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro.
Uma promoção integrada com a entidade regional
Porto e Norte que conta com a presença do
TOPAS - Tourism Public Auto Service no espaço
promocional, com o objetivo de potenciar a
visibilidade e o prestígio da marca turística Porto
e Norte de Portugal no Mercado Ibérico.
Esta 19ª edição que tem Portugal como destino
convidado, apresenta-se como uma plataforma
privilegiada no âmbito da promoção dos destinos
turístico-gastronómicos, com uma ampla difusão
em mais de 100 órgãos de comunicação social.

Durante 3 dias, para além de um showcooking
de Caldeirada de Espinho e vários momentos de
degustação de produtos gastronómicos locais, o
Município teve oportunidade para promover eventos
estratégicos como o Espinho Surf Destination e o
Mar-Marionetas com a presença
das mascotes Mário e Neta.

P. 17 REVISTA

ESPINHO MAR-ABR

ROTUNDA DA PONTE
DE ANTA É JÁ
UMA REALIDADE
Obra há muito tempo desejada, vai permitir uma
melhor circulação automóvel e pedonal naquela
zona. A construção da nova rotunda encontra-se
concluida, ficando a faltar apenas os trabalhos
de jardinagem.
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REQUALIFICAÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS
ESCOLARES DE ESPINHO
A candidatura no âmbito do NORTE 2020 tem
contrato de financiamento assinado e está
em fase de procedimento para lançamento de
concurso público. Um milhão e meio de euros é o
investimento total comparticipado por verbas do
FEDER e do Município de Espinho.
Com esta operação, a Escola Básica Espinho 2 ficará
dotada de valências de um Centro Escolar.
O projeto compreende a reabilitação geral do
equipamento, que inclui a requalificação das
salas de aula, a melhoria das condições gerais de
espaços sociais e desportivos e a requalificação dos
pavimentos, percursos e arranjos exteriores.
A obra de requalificação inclui ainda a requalificação
dos edifícios do Plano Centenário (ensino PréEscolar), através da construção de um elemento
que irá unir os volumes existentes. O edifício norte
será objecto de reestruturação funcional para a
concentração das salas do 1º ciclo, dos Serviços
Administrativos e de apoio ao funcionamento
escolar.

A candidatura que o Município de Espinho viu
aprovada para a Escola Básica Espinho 2 contempla
medidas de melhoria das condições de eficiência
energética, a construção de um gimnodesportivo/
sala polivalente, a ampliação da cantina, para além
da construção de uma cobertura exterior que fará
a ligação entre os vários edifícios.
A requalificação da Escola Básica Sá Couto, que
incluirá a Escola Básica Espinho 3 e a Requalificação
da Escola Básica de Guetim estão também previstas
no plano de requalificação da rede escolar de
Espinho, enquadradas nos fundos comunitários do
NORTE 2020.
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PASSAGEM DE NÍVEL
EM SILVALDE /
ESPINHO
Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto
Moreira, congratula-se com a decisão acordada
entre a Autarquia e a IP-Infraestruturas de Portugal
para a construção de uma Passagem Inferior
Rodoviária e de uma Passagem Superior Pedonal,
em Silvalde.
Pinto Moreira mostra-se muito satisfeito com o
compromisso e o cronograma da empreitada a
lançar no próximo mês de Maio para a supressão
da Passagem de Nível Junto ao Bairro Piscatório em
Silvalde que foi acordado com os responsáveis da
IP-Infraestruturas de Portugal.
Neste acordo a Câmara Municipal de Espinho
oferece o projeto da Passagem Superior Pedonal
em Silvalde. Da reunião solicitada pela autarquia
à IP, a empresa reconheceu os argumentos e os
fundamentos da urgência e do caracter prioritário
destas obras no troço de Espinho da Linha
Ferroviária do Norte.

Culmina assim o processo da passagem de nível
do Bairro Piscatório em Silvalde onde a Câmara de
Espinho reclamava e para o qual se prontificou a
contribuir com projetos a seu cargo para resolver
o problema da sinistralidade naquele local.
Depois de longas e complexas negociações,
reuniões técnicas, a IP-Infraestruturas de Portugal
foi sensível às pretensões da Câmara Municipal de
Espinho para a execução imediata destas obras,
que têm vindo a ser permanentemente adiadas.
Pinto Moreira recorda ainda que esta obra já esteve
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PROJETO “PROVE”
Espinho tem, desde o dia 1 de Fevereiro, um ponto de entregas PROVE.
Faça a sua encomenda em www.prove.com.pt e levante o seu cabaz no Recinto
da Feira, rua 22, todas as quintas-feiras entre as 17h00 e as 19h00.
Os interessados em receber o "Cabaz Prove" devem inscrever-se através do
preenchimento da ficha de adesão que deverá ser devolvida para encomendas
espinho@prove.com.pt ou efetuar diretamente o registo em
https://www.prove.org.pt/lgp/clientes/sk-inserircliente.php.
Para aderir e receber o cabaz PROVE, selecione um cabaz do núcleo de
produtores da sua área de residência e preencha online a ficha de consumidor.
Nesta ficha deve indicar os produtos que nunca deseja receber e escolher o
local de entrega do seu cabaz, onde terá oportunidade de falar directamente
com os produtores.
O PROVE – Promover e Vender é uma metodologia que pretende contribuir
para o escoamento de produtos locais, fomentando as relações de proximidade
entre quem produz e quem consome, estabelecendo circuitos curtos de
comercialização entre pequenos produtores agrícolas e consumidores, com
recurso às TIC. O consumidor terá a possibilidade de experimentar um conjunto
de produtos variados, através da aquisição de cabazes de frutas e legumes
selecionados e de elevada qualidade.
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Contactos
Encomendar o cabaz
deste núcleo
Email: encomendas.
espinho@prove.com.pt
916 095 483
Locais e Horários de
Entrega
Recinto da Feira R.22
[qui 17:00-19:00]
Produtores
Elói Gomes
Fátima Rosa
Laurinda Costa
Maria Aparecida de Lima
Sónia Fonseca Cruz
Território de Produção
Terras de Santa Maria
Entidades
Dinamizadoras
ADRITEM - Associação
de Desenvolvimento
Rural Integrado das
Terras de Santa Maria
Tipo de Cabaz
Cabaz 5 a 6 Kg
[7.50 €] - P
Cabaz 7 a 9 kg
[9.50 €] - G
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AGENDA
CULTURAL

01 MAR QUI
15H00

02 MAR SEX
20H30

03 MAR SÁB
11H00

LIVROS

MÚSICA

INFANTO JUVENIL

Lançamento do livro
“As minhas memórias”
de Augusto Pereira

Ana Carolina
A carismática artista brasileira promete
apresentar um concerto único onde irá
contagiar a audiência com grandes êxitos
como “É isso aí”, “Quem de nós dois”,
“Garganta”, “Coração Selvagem”, que farão
parte deste espectáculo imperdível.

Contos e Cantos para
Infantes
Iniciativa promovida
por Rui Ramos, de
“O Baú do contador”.
Rui Ramos, natural
do Porto, é contador
de histórias
orais, escritas e
desenhadas, há mais
de 4 anos. Formador
nas áreas da
ilustração, escrita
criativa e narração
oral.

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva

Casino de Espinho

01-03 MAR

Jantar/Concerto €75/pessoa

EXPOSIÇÕES

“Pessoas daqui”,
pintura de Élio
Oliveira

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva

“Os anos da
fundação”
1938-1948 AAE

Destinatários 2-5 anos

“5 expressões,
1 propósito”
Museu Municipal de
Espinho (FACE)

01, 02, 06 E
07 MAR
CINEMA

Linha Fantasma
Passado nos anos 50, “Phantom Thread” narra
a vida do estilista fictício Reynolds Woodcock,
o principal nome do glamour londrino dos
anos 50, responsável pelo guarda-roupa de
membros da Família Real, estrelas de cinema,
figuras da alta sociedade, debutantes e damas
com o distinto estilo da Casa Woodcock.

Phantom Thread, de Paul
Thomas Anderson
Com: Daniel Day-Lewis,
Lesley Manville, Vicky
Krieps EUA. 2017.
130 min.
Drama/Romance
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Centro Multimeios
de Espinho

Sessões 16h30 e 21h30
*dia 7 sessão apenas às
21h30
Bilhete Terça-Quinta €4,5
(preço único)
Sexta, Sábado e Domingo
€5,5 (adulto) €5 (estudante/
sénior)
Destinatários m/12 anos

03 MAR SÁB
15H00

03 MAR SÁB
21H30

MÚSICA

OFICINAS/
WORKSHOPS

TEATRO

Renato Mont
O artista CaboVerdiano da Ilha de
São Vicente, cujo
trajecto musical se
iniciou aos 12 anos de
idade na Ilha do Sal,
vê a sua identidade
musical ficar marcada
desde sempre pelas
influências familiares
e pelo país. A sua
música é uma fusão
de influências que
vão do Zouk ao
Funk, passando
pelo Pop e pela
música portuguesa
e brasileira, tendo
sempre como matriz
a sonoridade das suas
raízes de Cabo Verde.

Workshop de Circle
Singing
Este workshop, que
será dirigido pela
cantora e
professora de canto
Sara Miguel, visa
desenvolver
ferramentas de
exploração criativa
através do canto
em grupo e da
improvisação
individual, com
exercícios de ‘circle
singing’ e de ‘body
rhythm’.

Companhia
Karromato “O Circo
de Madeira”
Acrobatas! Animais
exóticos! Palhaços!
Um circo repleto de
imaginação, cheio
de energia, tempo
perfeito e surpresas.
O espectáculo
deslumbra-nos com
efeitos especiais
secretos do clássico
teatro de marionetas
europeu do século
XIX.

Auditório Nascente
(Rua 16)

Auditório/Academia de
Espinho

Normal €7
C/ Cartão Amigo ADE €5,5
C/ Cartão Amigo ADE+ €4
Destinatários m/4 anos

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

03 MAR SÁB
20H00

03 MAR SÁB
21H30
MÚSICA

Concerto “O Melhor
de John Williams”
O Centro Multimeios
e a Banda de Música
da caidade de
Espinho apresentam
um concerto muito
especial, dedicado
ao lendário John
Williams, criador de
algumas das mais
memoráveis bandas
sonoras para cinema.
Serão tocados temas
emblemáticos de “ET
– O Extraterrestre”,
“Star Wars”, Indiana
Jones”, “Tubarão”, “A
Lista de Schindler”,
“Harry Potter, entre
outros.
Centro Multimeios
de Espinho

Casino de Espinho

Adulto €6 .
Criança (6-12 anos) €5

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

03 MAR SÁB
15H30 ÀS 17H

PLANETÁRIO

PERFORMANCES/
INSTALAÇÕES RUA

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

Vem aí o MarMarionetas
Teatro e Marionetas
de Mandrágora e Boca
de Cão

Centro Multimeios de Espinho

P. 25 AGENDA

ESPINHO MAR-ABR

Ruas da Cidade
de Espinho

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

03, 10, 17 E 24 MAR SÁB
15H30

PLANETÁRIO

TEATRO
INFANTIL

Nós somos Aliens
(3D)
“Terra. Agora é um
mundo pequeno. A
raça humana está
ligada melhor e
mais rápido do que
nunca, mas e sobre
outro qualquer
lugar? Poderíamos
um dia ser parte de
uma comunidade
galáctica,
compartilhar o nosso
conhecimento e
ideias? Ou é a Terra
o único planeta com
vida? Nós somos
Aliens! leva-nos
numa viagem épica,
na procura de
evidências sobre vida
extraterrestre.”

Boris, o Leão Robô
- Companhia
Cicatronic
Um divertido
espetáculo que
junta estilos que
incluem o teatro de
marionetas, o teatro
físico e o circo.
Boris é um robot
que vem do futuro
para nos mostrar as
suas habilidades,
no entanto o que
descobrimos são,
sobretudo, as suas
debilidades.
Robot e humano
encontram-se frente
a frente e tem de
resolver os seus
diferentes critérios
em frente ao público.

Centro Multimeios
de Espinho

Centro Multimeios
de Espinho

Sessão 16H30
Destinatários m/8 anos

04, 11, 18 E
25 MAR DOM

04, 11 e 18 MAR
DOM

PLANETÁRIO

PERFORMANCES/
INSTALAÇÕES RUA

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.

A Fonte - Boca
de Cão
Uma instalação
que funciona como
entrada para o
mundo imaginário do
fantástico. Uma peça
central com cerca
de quatro metros
de altura convida o
público a descobrir
o seu interior e
manipular engenhos
que lhe dão vida.
A instalação vai
crescer em três
fases, estando elas
ligadas à luz, água e
fogo. É com o cair da
noite que o conjunto
se transforma e
revela a sua magia.

Centro Multimeios
de Espinho

Sessão 15H30
Destinatários m/4 anos

Centro Multimeios
de Espinho (Exterior)

04, 11, 18 E 25 MAR DOM
16H30
PLANETÁRIO

Seleção Natural
Junte-se ao jovem Charles Darwin numa viagem de aventura e de exploração, circum-navegando
o mundo a bordo do H.M.S. Beagle. Venha ouvir o próprio Darwin revelar como encontrou e como
funciona o mecanismo simples e elegante que explica a evolução de toda a vida na Terra: Seleção
Natural.Para além do seu conteúdo científico e educativo, Seleção Natural, é uma sessão com
imagens e animações fantásticas e uma banda sonora excecional.
Esta sessão foi criada e produzida por uma das maiores produtores de conteúdos imersivos,
a Mirage 3D com sede na Holanda.
Centro Multimeios de Espinho . Bilhete Adulto €4,5 . Estudante/Sénior €3,8 . Família €11 (3 elementos) . Crianças extra até 12
anos €4 . Destinatários m/8 anos

P. 26 AGENDA
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FESTIVAL MAR-MARIONETAS

04 MAR DOM
16H00

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

03, 10, 17
E 24 MAR SÁB

TEATRO

O Guardião dos
Vagalumes
O Guardião dos
Vagalumes” é
um homem que
habita a cidade
e que fascinado
pelo brilho de um
pirilampo, vai ao
encontro da floresta.
Aí confronta-se
com o facto de a
natureza estar a
ser prejudicada
pela mão humana.
Numa luta difícil o
homem decide trocar
a cidade e guardar
a floresta. Decide
tornar-se o seu
guardião.
Forúm de Arte e Cultura
de Espinho (FACE)

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

07, 08, 09 e 10
MAR

08 MAR QUI
14H30 ÀS 16H00

09 MAR SEX
20H30

08, 09, 13 E 14
MAR

SERVIÇO EDUCATIVO

ESPETÁCULO

CINEMA

A Hora dos Maiores
Dirigida à população
sénior do Concelho,
esta é uma atividade
de convívio e
partilha de leituras e
saberes. O objetivo
é proporcionar uma
tarde diferente,
acompanhada de boas
histórias, conversas,
jogos, música,
cinema, promovendo
a aproximação dos
seniores à Biblioteca
e ao Museu Municipal.

David Sousa
O artista,
mundialmente
reconhecido pelo
seu talento, é já um
marco na história do
ilusionismo alémfronteiras, tendo sido
distinguido em 2006
com o galardão do
Campeonato Mundial
de Magia.

As Cinquenta
Sombras Livre
Recém-casados e
convencidos de que
deixaram para trás
os aspetos mais
sombrios do passado,
Christian e Anastasia
assumem uma
ligação inseparável e
partilham uma vida
de luxo. Mas assim
que ela assume o
papel de Sra. Grey
e ele consegue
alguma estabilidade,
logo surgem novas
ameaças que podem
comprometer o final
feliz antes deste
sequer começar.

Casino de Espinho

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

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva/
Museu Municipal
de Espinho
Destinatários faixa etária
sénior

Fifty Shades Freed, de
James Foley
Com: Dakota Johnson,
Jamie Dornan, Kim
Basinger
EUA. 2018. 101 min.
Drama/Suspense.

dias 7, 8 e 9 10H15 / 14H30
(ensino pré-escolar/ 1º ciclo)
dia 10 16H00 (publico geral)

Centro Multimeios
de Espinho

10 MAR SÁB
16H00

Sessões 16h30 e 21h30
Bilhete Terça-Quinta €4,5
(preço único)
Sexta, Sábado e Domingo
€5,5 (adulto) €5 (estudante/
sénior)

EXPOSIÇÕES

“ 2 PERCURSOS”
Desenho, Escultura
e Pintura - DULCE e
JOÃO BARATA FEYO
OR - Galeria de Arte
(Ângulo da Rua 25 com
a 14)

P. 27 AGENDA
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TEATRO

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

09 MAR SEX
21H30

Companhia Zero en Conduta
“La Dernière danse de Brigitte”
Brigitte tem tantos anos que as suas
recordações são a preto e branco.
Tantos, tantos anos que se lhe perguntares a
idade te dirá: muitos e uns quantos mais. Mas
Brigitte sabe que chegou a hora, o momento
exato em que o seu último segundo se tornará
eterno e que não faz sentido acumular mais
tempo. Bem-vindos ao último baile de Brigitte.
Um projeto de mimo corporal, marionetas,
dança e teatro visual ao serviço de uma
história impossível de narrar por palavras.
Auditório/Academia de Espinho

Normal €5 . C/ Cartão Amigo ADE €4 .
C/ Cartão Amigo ADE+ €2,5 . Destinatários m/8 anos

10 MAR SÁB
21H30
MÚSICA

Les Filles de Illighadad
As Les Filles de Illighadad são um grupo
oriundo de Níger a quem se atribui o início
de uma verdadeira revolução: Fatou Seidi
Ghali é uma de apenas duas mulheres que
se sabe tocarem guitarra em todo o Niger.
Nesta conservadora sociedade tuareg,
as mulheres sempre tiveram um papel na
música, embora a guitarra costume, por
tradição, ser apenas tocada por homens.
Fatou descobriu uma velha guitarra acústica
em casa há apenas meia dúzia de anos, lá
deixada por um irmão mais velho, e aprendeu
a tocá-la sozinha, conquistando o respeito
e o orgulho da sua pequena comunidade. As
Les Filles de Illighadad misturam a música
Tuareg de guitarras com a tradição folk rural à
semelhança do que fazem Tinariwen, Bombino
ou Mdou Moctar. Depois do imenso burburinho
causado pelos seus concertos na Europa, o
grupo lança agora o seu primeiro disco de
estúdio, Eghass Malan.
Auditório/Academia de Espinho

Normal €10 . C/ Cartão Amigo ADE €8 C/ Cartão Amigo ADE+
€6,5 Destinatários m/6 anos

P. 28 AGENDA
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10 - 25 MAR
ESPINHO SURF DESTINATION
www.espinhosurfdestination.com

16-18 MAR
Longboard Pro
Espinho
21-25 MAR
Junior Pro Espinho

11 MAR DOM
16H00

PLANETÁRIO

TEATRO

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.
Venha deliciar-se
com a sessão ‘Voltar
à Lua’ e, de seguida,
uma observação do
céu nocturno.

O Gigante - Teatro
da Serra do
Montemuro
(Portugal e The
Fetch Theatre
Inglaterra)
Um avô só e sem
forças para lutar.
Afastado das gentes
deste local, vê -se
agora com uma
criança nos seus
braços para cuidar,
educar, ajudar a
crescer. Uma criança
que vive num outro
universo. Um universo
de traquinices, onde
tudo é possível, onde
tudo é diferente
da realidade
Uma criança que
procura ainda a sua
identidade.

Faça já a sua reserva!
(22 733 11 90 /
info@multimeios.pt)
Centro Multimeios
de Espinho

Adulto €6 Criança/Estudante
/Sénior €5
Família €15 (3 elementos)
Crianças extra até 12 anos €4

Centro Multimeios
de Espinho

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

10 E 24 MAR SÁB
21H15

16 E 17 MAR
SEX | SÁB 20H00

15, 17, 20 E 21 MAR
16H30 E 21H30

MÚSICA

CINEMA

Tributo Elis Regina
A artista, símbolo
incontornável da
música popular
brasileira que
marcou a década
de 1960, 1970 e o
início da década de
1980, desapareceu
precocemente
aos 36 anos. Este
espectáculo é um
tributo a esta grande
diva, protagonizado
pelos consagrados
músicos brasileiros,
Isabella Ladeira,
Rosana Britto e Gutti
Mendes.

Os Meninos que
Enganavam os Nazis
Na França ocupada,
Maurice e Joseph, dois
jovens irmãos judeus,
demonstram uma
incrível inteligência,
coragem e engenho
para escaparem à
invasão inimiga e
tentarem reunir-se
com a família.

Casino de Espinho

Dia 16
Jantar/Concerto €32,5/
pessoa (sem bebidas)
Só Concerto €15
(sujeito a disponibilidade)
Dia 17
Jantar Gatronomia do Sável
€40/ pessoa

P. 29 AGENDA

ESPINHO MAR-ABR

Un sac de billes, de
Christian Duguay
Com: Dorian le Clech,
Batyste Fleurial, Patrick
Bruel
França. 2017.
110 min.
Drama.
Centro Multimeios
de Espinho

Bilhete €4 (preço único)
Destinatários m/12 anos

17 MAR SÁB
21H30
MÚSICA

Adam Ben Ezra
Adam Ben Ezra é um verdadeiro fenómeno do
contrabaixo. A sua missão é a de colocar o
instrumento numa posição de destaque. Nos
últimos anos, o multi-instrumentista criou
um espaço só seu. Com mais de dez milhões
de visualizações no Youtube, Adam Ben Ezra
tem cimentado o seu sucesso actuando por
todo o mundo em festivais internacionais de
referência e partilhando palcos com músicos
como Pat Metheny, Victor Wooten ou Richard
Bona. Aclamado pela imprensa mundial, o
israelita lançou recentemente um disco a
solo intitulado Pin Drop, que comprova a sua
virtuosidade e o seu talento como compositor,
misturando elementos de jazz, rock e world
music para criar um som versátil e fascinante.

17 MAR SÁB
16H00

YOGA E HISTÓRIAS

LIVROS

PERFORMANCES/
INSTALAÇÕES RUA

Yoga para crianças,
pela via de um conto
Aula de Yoga para
crianças, pela via do
conto, onde iremos
também passar pelas
componentes meditativa e introspetiva.
Nesta aula, iremos
fazer uma abordagem lúdica ao mundo
maravilhoso do Yoga
para crianças.

À conversa com
o escritor Álvaro
Domingues
Geógrafo de
formação e professor
da Faculdade de
Arquitetura da
Universidade do
Porto (FAUP), Álvaro
Domingues tem
vindo a publicar
com regularidade
sobre temáticas
relacionadas com
a geografia urbana,
o urbanismo e a
paisagem.

Companhia Bitónio
Sapos e Dragões
Como animais num
filme de desenho
animado, os
personagens saem
das suas caixas e
levam-nos de volta
às histórias da nossa
infância, evocando
quer os nossos
velhos medos, quer
boas lembranças.

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva
Crianças dos 3 aos 10 anos
+ 2 acompanhantes
(max. 14 crianças)

Forúm de Arte e Cultura
de Espinho (FACE)

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva

P. 30 AGENDA
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Normal €10
C/ Cartão Amigo ADE €8
C/ Cartão Amigo ADE+ €6,5
Destinatários m/6 anos

17 MAR SÁB
17H00
WORKSHOP

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

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

17 MAR SÁB
15H00

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

17 MAR SÁB
11H00

Auditório/Academia de
Espinho

Forúm de Arte e Cultura
de Espinho (FACE)

17 MAR - 28 ABR
EXPOSIÇÕES

Pintura de Anttónia
Portto e António Leite
Museu Municipal de
Espinho (FACE)

PERFORMANCES/
INSTALAÇÕES RUA

Olho de Peixe
Workshops
transversais às várias
áreas artísticas:
pintura, escrita,
desenho, expressão
corporal e reflexão
filosófica, com base
na obra do pintor
Amadeo de Souza
Cardoso.

O Comboio Fantasma
Companhia Bitonio
Anthony Mainguet,
genial construtor de
marionetas, convida
o público a participar
num fantástico
jogo, onde as
marionetas são peças
fundamentais.

Museu Municipal de
Espinho (FACE)

Centro Multimeios de
Espinho
Horário manhã e tarde

Destinatários m/14 anos
dia 17 18H00 ÀS 19H30
dia 18 15H00 ÀS 16H30

TEATRO

Teatro e Marionetas
de Mandrágora _
Aurora
Nas entranhas da
Montanha vive
Aurora, elemento
cuidador da natureza.
Todos os dias Aurora
cuida das plantas,
das árvores e dos
animais. Mas um dia
tudo muda, a sua
Floresta é devastada
por um grande
incêndio, que a obriga
a fugir para outro
espaço.

18 MAR DOM
18H00
WORKSHOP

Ver de Perto
Observação de
perto do “Comboio
fantasma” e
conversa com
Anthony Mainguet
sobre técnicas
de construção
de marionetas e
autómatos.
Centro Multimeios
de Espinho

Centro Multimeios
de Espinho

23 E 24 MAR SEX | SÁB
20H00
MÚSICA

Puro Latino
Inspirado no movimento de um “Puro Latino”,
as emoções nascem a cada movimento, e os
corpos aquecidos pelo bater dos tambores
libertam-se e dançam África, atravessam o
oceano e fundem-se numa simbiose de ritmos,
trazendo uma nova inspiração, uma nova cor,
uma nova dança, uma nova alma, em fusão
com o cheiro de um “Puro Cubano”.

P. 31 AGENDA
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Casino de Espinho

23 E 24 Jantar-Espectáculo
€32,5/pessoa (sem bebidas)
Só Concerto €15/pessoa
(sujeito a disponibilidade)

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

SERVIÇO EDUCATIVO

18 MAR DOM
16H00

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

18 MAR
DOM

FESTIVAL MAR-MARIONETAS

17 E 18 MAR
SÁB | DOM

22, 23, 24 E 28 MAR
16h30 E 21H30

24 MAR SÁB
15H00

24 MAR SÁB
21H30

CINEMA

LIVROS

DANÇA

As Estrelas Não Morrem em Liverpool
Baseado na autobiografia de Peter Turner,
“As Estrelas Não Morrem em Liverpool”, conta
a história da alegre e apaixonada relação
entre Turner (Jamie Bell) e Gloria Grahame
(Annette Bening) uma excêntrica atriz outrora
vencedora de um Óscar, mas já afastada da
ribalta, que tenta relançar a carreira nos
palcos de Liverpool. O que começa como um
vibrante caso amoroso entre uma lendária
mulher fatal do grande ecrã e um jovem ator,
depressa se torna em algo mais profundo, com
Turner a tornar-se na única pessoa em quem
Gloria pode confiar. A paixão e sede de viver
de ambos serão, contudo, postas à prova por
acontecimentos que não conseguem controlar.

À conversa com o
escritor Gonçalo M.
Tavares

Baile Folk
Baile de danças
populares da Europa,
para quem sabe ou
quer experimentar
os passos mais
simples de danças
de vários países.

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva

Auditório Nascente
(Rua 16)

Film Stars Don’t Die in Liverpool, de Paul McGuigan
Com: Annette Bening, Jamie Bell, Vanessa Redgrave
EUA. 2017. 105 min. Drama/Romance.
Centro Multimeios de Espinho

Bilhete Terça-Quinta €4,5 (preço único), Sexta, Sábado e
Domingo €5,5 (adulto) €5 (estudante/sénior)
Destinatários m/12 anos

24 MAR SÁB
21H30
MÚSICA

André Fernandes “Centauri”
André Fernandes - Exímio instrumentista e dotadíssimo compositor, já
tocou com uma miríade de enormes jazzmen nacionais e estrangeiros
que lhe elogiam a originalidade (Lee Konitz, Mário Laginha, Maria
João, Bernardo Sassetti, David Binney entre outros), a vitalidade e a
versatilidade artística. André Fernandes tem um novo grupo: “Centauri”
junta Fernandes a dois dos mais talentosos e jovens saxofonistas
portugueses, José Pedro Coelho e João Mortágua, e a uma das mais
jovens e requisitadas secções rítmicas nacionais em Francisco Brito
e João Pereira.

P. 32 AGENDA
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Auditório/Academia de
Espinho
Normal €7 .
C/ Cartão Amigo ADE €5,5 .
C/ Cartão Amigo ADE+ €4 .
Destinatários m/6 anos

22, 23, 24, 27, 28 E 29 MAR
14H30

25 MAR DOM
18H00

27 MAR TER
21H30

CINEMA INFANTIL

CINEMA

TEATRO

Ferdinando/ V.P.
Ferdinando é um touro calmo que prefere
estar calmamente no campo, à sombra dos
sobreiros e a cheirar as flores. Um dia, cinco
homens chegam em busca do maior e mais
feroz touro para as touradas de Madrid. Por
engano, escolhem Ferdinando… Arrancado
de sua casa, mas determinado a voltar para
a família, Ferdinando conhece um grupo de
outros animais que o vão ajudar.

Dia Mundial do Teatro
– Ensaio Aberto do
Teatro
O TPE dá a conhecer
o trabalho em curso
para a sua nova peça,
com estreia em abril
por parte dos
técnicos do Museu.

Ferdinand, de Carlos Saldanha
EUA. 2017. 106 min. Animação

1917: O verdadeiro
outubro
Uma longametragem alemã de
cinema animado,
da realizadora
alemã Katrin
Rothe, que narra os
acontecimentos da
revolução russa pelos
olhos dos artistas que
nela participaram.

Centro Multimeios de Espinho

Auditório Nascente
(Rua 16)

Bilhete Terça-Quinta €4,5 (preço único), Sexta, Sábado e
Domingo €5,5 (adulto) €5 (estudante/sénior)
Destinatários m/6 anos

P. 33 AGENDA
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Auditório Nascente
(Rua 16)

29, 30 E 31 MAR
03 E 04 ABR

29 MAR QUI
21H00 ÀS 10H00

CINEMA

SERVIÇO EDUCATIVO/
INFANTO JUVENIL

A Agente Vermelha
(Filme sujeito a confirmação)
Quando sofre uma lesão que põe fim à sua
carreira de bailarina clássica, Dominika
Egorova e a sua mãe enfrentam um futuro
sombrio e incerto. Facilmente manipulada,
torna-se na mais recente recruta de uma
escola russa de agentes secretos encarregada
de treinar jovens excecionais como ela para
usarem os seus corpos e mentes como armas.
Após um programa de treino perverso e
sádico, revela-se a mais perigosa agente que
o programa já produziu. Obrigada a conciliar a
pessoa que era com o poder que agora detém,
durante a primeira missão conhece um agente
americano da CIA que tenta convencê-la de
que ele é a única pessoa em quem Dominika
pode confiar.

Red Sparrow, de Francis
Lawrence
Com: Meryl Streep, Tom
Hanks, Sarah Paulson
EUA. 2017. 115 min.
Drama/Histórico/Thriller.
Centro Multimeios
de Espinho

Sessões 16H30 e 21H30
Bilhete Terça-Quinta €4,5
(preço único), Sexta, Sábado
e Domingo €5,5 (adulto) €5
(estudante/sénior)
Destinatários m/12 anos

30 E 31 MAR SEX | SÁB
20H30

31 MAR SÁB
11H00

MÚSICA

MÚSICA/ INFANTO
JUVENIL/ LIVROS

Around The World
A encerrar o mês de Março com chave d’Ouro,
o Casino Espinho recebe em estreia, “Around
the World”, um espectáculo revivalista que
promete ser uma autêntica viagem pelo
mundo. Inspirado nos locais mais carismáticos
e nas batidas mais marcantes do mundo, o
espectáculo promete transmitir as energias
e ambientes de cada destino deixando-se
levar pela atmosfera contagiante dos ritmos,
revivendo o romantismo desde as ilhas idílicas
às praias paradisíacas e à vibrante vida
nocturna.

Bebéteca | Trilogia /
NINHO
Género música e
narração oral para
bebés. Há aquele dia
em que descobrimos
que não estamos
sozinhos… Ninho, a
partir de uma história
de karpuzi de Inês
Montalvão. Uma
sessão de histórias
com música para
bebés e famílias.

Casino de Espinho

30 E 31 Jantar-Concerto €32,5/pessoa (sem bebidas)
Só Concerto €15/pessoa (sujeito a disponibilidade)

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva
Preço €3,5/participante
(máx. 50 participantes)
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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.
Acolhimento e
acompanhamento
por parte dos
técnicos do Museu.
Museu Municipal de
Espinho

Entrada Livre
Destinatários 6-12 anos

ESPINHO VIVE A SEMANA SANTA
24 - 31 MAR
SEMANA SANTA

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. O Domingo de Ramos é o pórtico de entrada da
celebração da Semana Santa. A cidade celebra a 25 de março, a entrada
de Jesus em Jerusalém. O Largo da Câmara Municipal será o principal
cenário deste evento. Neste local é retratada a entrada triunfal de
Jesus em Jerusalém, num ambiente caracterizado pela dinâmica
de um mercado da época. Durante essa semana, tempo ainda para
representação da Última Ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos,
representação no monte das Oliveiras, o julgamento do Sinédrio e a Via
Sacra. Num ambiente caracterizado pela harmonia evangélica, serão
retratados os últimos momentos de Jesus com os seus apóstolos.
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POR
MARCAÇÃO
Visitas guiadas
e interativas
às exposições
temporárias do
Fórum de Arte e
Cultura de Espinho
(FACE)
Visitas guiadas
às exposições
permanentes do
Museu Municipal de
Espinho
“A Fábrica Brandão,
Gomes & Cia” e
“Arte Xávega/ Bairro
Piscatório”
Visitas guiadas à
Biblioteca Municipal
José Marmelo e Silva

3ª FEIRAS
15H00

2º SÁBADO

Tricotar Histórias
Biblioteca Municipal
José Marmelo e Silva

1, 2, 3… Read & Play
with Me!
Atividades didáticas
em inglês, com
história, música e
movimento para
crianças!

(QUINZENALMENTE)
“Lata a Lata” e
“Contos no Museu”
Atividades de
expressão plástica
e narração oral,
enquadradas no
panorama da história
local, precedidas de
uma visita guiada
às exposições
permanentes do
Museu Municipal.
Museu Municipal de
Espinho (FACE)

3ª QUINTA
(DE CADA MÊS)

21H30

Onda Poética
Biblioteca Municipal
José Marmelo e Silva

2ª Feiras
(10H00 ÀS 12H00)
Preço €2,40 p/
participante
SERVIÇO EDUCATIVO

ExpressAR-TE!
Existem diferentes
modos de se visitar
e vivenciar uma
exposição. Através
de diferentes
modos de expressão
pretende-se mediar
possibilidades de
comunicação em 59
minutos.
FACE e Outros Espaços
Culturais do Município
SERVIÇO EDUCATIVO
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(DE CADA MÊS)

11H00

Biblioteca Municipal
José Marmelo e Silva
INFANTO JUVENIL

02 - 30 ABR
SEG A SÁB

03 ABR TER
10H30

03 - 08 ABR
14H30

03 - 05 ABR
07, 14, 21 E 28 ABR

EXPOSIÇÕES

OFICINAS/
WORKSHOPS

CINEMA INFANTIL

PLANETÁRIO

Exposição Coletiva
Internacional
Livros de Artista,
Poesia Visual,
Escrita Assémica e
Respetivos Derivados
Os Livros de Artista
são objetos artísticos
que usam o formato
de livro ou o conceito
de objeto livro no
seu cerne. Nesta
exposição coletiva
internacional
apresentamos
diversas obras deste
género, que
proliferou no bem
contemporâneo séc.
XX, em conjunto com
os seus congéneres
Poesia Visual, Escrita
Assémica e demais.

Oficina de escrita
para crianças
Oficina dirigida pela
professora e escritora
Gracinda Sousa,
com atividades de
promoção da escrita
e da leitura, para
crianças dos 8 aos 11
anos.

A Idade da Pedra
(Filme sujeito a
confirmação) / V.P. 2D
No princípio dos
tempos, quando
dinossauros e
mamutes peludos
vagueavam pela
Terra, um destemido
homem das cavernas
une a sua tribo contra
um poderoso inimigo
e salva o dia.

A Vida das Árvores
A Vida das Árvores
é uma divertida e
educativa sessão de
planetário que nos
fala do fascinante
mundo das árvores.
Mostra como elas
conseguem vencer
a gravidade para
transportar água
até ao topo das suas
copas, como funciona
a fotossíntese e de
que forma é que as
árvores contribuem
para a diversidade da
vida na Terra através
da produção de
oxigénio.

Sede Nascente
(Rua 62)

Early Man, de Nick Park
RU/França. 2018. 89 min.
Animação/Comédia.
Drama/Romance.
Centro Multimeios
de Espinho

Bilhete Terça-Quinta €4,5
(preço único), Sexta, Sábado
e Domingo €5,5 (adulto) €5
(estudante/sénior)
Destinatários m/6 anos

Centro Multimeios
de Espinho
dias 03-05 15H00 .

dias 07, 14, 21 e 28 15H30
Destinatários m/4 anos

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva

03 - 05 ABR
16H00
PLANETÁRIO

Terra Dinâmica
Terra Dinâmica é o resultado de uma colaboração entre o departamento
criativo da Spitz, o labora-tório avançado de visualização do
Centro Nacional para aplicações de supercomputadores (NCSA) da
Universidade de Illinois, o estúdio de visualização científica da NASA,
e a Thomas Lucas Productions, Inc. Foi produzida em associação com
o Museu Natural e Científico de Denver e com o departamento de
Ciências da Terra da NASA.
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Centro Multimeios
de Espinho

Bilhete Terça-Quinta €4,5
(preço único), Sexta, Sábado
e Domingo €5,5 (adulto) €5
(estudante/sénior)
Destinatários m/6 anos

04, 06, 08
15, 22 E 29 ABR

04, 06, 08
15, 22 E 29 ABR

07 ABR SÁB
11H00

PLANETÁRIO

PLANETÁRIO

INFANTO JUVENIL

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.

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

Contos e Cantos para
Infantes
Iniciativa promovida
por Rui Ramos, de
“O Baú do contador”.
Rui Ramos, natural
do Porto, é contador
de histórias
orais, escritas e
desenhadas, há mais
de 4 anos. Formador
nas áreas da
ilustração, escrita
criativa e narração
oral.

Centro Multimeios
de Espinho
dias 04 e 06 15H00
dias 08, 15, 22 e 29 15H30
Destinatários m/4 anos

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva
Destinatários 2-5 anos

Centro Multimeios de Espinho
dias 04 e 06 16H00 . dias 08, 15, 22 e 29 16H30
Destinatários m/8 anos

07 ABR SÁB
21H30
MÚSICA

Eleanor Friedberger
Para além da sua profícua carreira com os Fiery Furnaces, Eleanor
Friedberger tem vindo a criar um percurso a solo repleto de sucesso
e discos certeiros. E New View, o seu terceiro registo em solitário, é a
prova disso mesmo. Somando os discos que gravou com o seu irmão na
sua banda de sempre, este é o seu 12º álbum. Neste novo disco, Eleanor
Friedberger continua a escrever sobre o que acontece ao seu redor com
a sua voz irresistível, guiando-se pelas melodias que encontra para
vestir essas canções. O seu caminho continua a ser o mesmo e isso são
excelentes notícias.
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Auditório/Academia de
Espinho
Normal €7 .
C/ Cartão Amigo ADE €5,5 .
C/ Cartão Amigo ADE+ €4 .
Destinatários m/6 anos

07 ABR SÁB
14H30

07 ABR SÁB
22H30

07, 14, 21 E 28 ABR
16H30

OFICINAS/
WORKSHOPS

MÚSICA

PLANETÁRIO

“O subtexto do
texto e o texto sem
contexto”
Numa breve aventura
pelo hermético
universo da literatura
nas artes plásticas
vamos explorar a
desconstrução e
decomposição da
palavra escrita
como representação
abstrata de
conceitos, através de
exercícios dirigidos a
famílias para fruição
de crianças e adultos.

Sonoridades
Nascente - Let the
Vinyl Play
Uma noite para
recordar e rever
amigos e dançar ao
som do vinyl, com
os discos de 45 e 33
rotações dos anos 60
a 90,com a dupla João
Belchior e Ricardo
Lemos.

Nós somos Aliens (3D)
Terra. Agora é um mundo pequeno. A raça
humana está ligada melhor e mais rápido
do que nunca, mas e sobre outro qualquer
lugar? Poderíamos um dia ser parte de uma
comunidade galáctica, compartilhar o nosso
conhecimento e ideias? Ou é a Terra o único
planeta com vida? Nós somos Aliens! leva-nos
numa viagem épica, na procura de evidências
sobre vida extraterrestre.
Centro Multimeios de Espinho
Destinatários m/8 anos

Auditório Nascente
(Rua 16)

Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva
Destinatários crianças a
partir dos 6 anos + 1 adulto
(máx. de participantes:
7 crianças)

07 ABR - 29 MAI

14 ABR SÁB
15H00

EXPOSIÇÕES

MÚSICA

Exposição de Artes
Plásticas Gina Marrinhas

Concerto de TAÇAS TIBETANAS
Uma prática introspetiva é a nossa proposta.
Como banda sonora teremos o som das
taças tibetanas e gongos, os quais vão facilitar
o fluxo de energia nas diferentes posturas.
Atingiremos desta forma uma harmonização
mais profunda.

Centro Multimeios
de Espinho

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
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07 ABR SÁB
20H30
MÚSICA

Paulo Gonzo
Com mais de quarenta anos de carreira, o incontornável Paulo Gonzo
sobe ao palco do Casino Espinho no dia 7 de Abril, para uma noite que
promete ser um espectáculo de grande qualidade artística, repleto de
êxitos intemporais, que ao longo dos anos contagiaram tanto o seu
público feminino como o masculino. “Diz-me” é o seu mais recente
disco, editado a 24 de Março do ano passado, que entrou directamente
para o primeiro lugar do Top Nacional de Vendas, servindo de mote para
o seu espectáculo “Intimista“, o qual apresentará no Salão Atlântico do
Casino Espinho.
Casino de Espinho
Jantar-Concerto €50/pessoa

15 ABR DOM
10H00
DESPORTO

CORRIDA 10 KM
Até 15 MAR €10
16 MAR-10 ABR €12,5
15 ABR (última hora) €15
CAMINHADA 6,5 KM
Até 15 MAR €5
16 MAR-10 ABR €7,5
15 ABR (última hora) €10

Corrida EDP 10 Kms de Espinho
Tributo a António Leitão
A correr ou a caminhar, esperam-se cerca
de 3.000 pessoas para homenagear António
Leitão, atleta olímpico especialista em
corridas de fundo e meio-fundo. Natural
de Espinho, António Leitão, representou a
seleção nacional e conquistou a medalha de
bronze nos 5000m nos Jogos Olímpicos de Los
Angeles, em 1984, terminando a carreira no
Sport Lisboa e Benfica.
A Corrida EDP Espinho é uma organização
da Runporto e conta com o apoio da EDP, da
Câmara Municipal de Espinho e da Associação
de Atletismo de Aveiro.
INSCRIÇÕES | WWW.RUNPORTO.COM
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20 ABR SEX
21H30

20 ABR SEX
21H30

23 ABR
SEG

MÚSICA

TEATRO

LIVROS

Vinicio Capossela
Apesar de ser italiano, Vinicio Capossela
nasceu em Hannover, filho de pais originários
de Irpinia, no sul da Itália. E apesar de ser
cantautor, compositor e multi-instrumentista
reconhecido tanto no seu país como no
estrangeiro, a música não é o único talento
de um artista que também é poeta, escritor,
ilusionista e homem-espectáculo. Não é por
acaso que o The New York Times o considera o
músico mais inteligente e excêntrico de toda
Itália. Vinicio define-se como um “entertainer
fantasmagórico”. Amante das músicas de raiz
e dos sons de sempre, dedica o seu último
trabalho à terra dos seus pais.

“A Paz”, pelo Teatro
Popular de Espinho
Estreia, texto a partir
de Aristófanes e de
Domingos Oliveira

Dia Mundial do Livro
Abertura da 2.ª Edição
do Prémio Literário
Manuel Laranjeira
No dia 23 de abril
de 2018, a Câmara
Municipal de Espinho,
através da Biblioteca
Municipal José
Marmelo e Silva,
em parceria com
o Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel
Laranjeira, vai
apresentar a 2ª
edição do Concurso
“Prémio Literário
Manuel Laranjeira”.
Este concurso, com
periodicidade bienal,
tem como finalidade
incentivar, promover
e divulgar a criação
literária no género
do texto dramático,
homenageando o
escritor Manuel
Laranjeira, uma
das figuras de
referência das Letras
portuguesas.

Auditório Nascente
(Rua 16)

Auditório/Academia de Espinho
Normal €10 .
C/ Cartão Amigo ADE €8 .
C/ Cartão Amigo ADE+ €6,5 . Destinatários m/6 anos

20 E 21 ABR
SEX | SÁB
SEMINÁRIOS/
CONFERÊNCIAS

Centro Multimeios de
Espinho/ Biblioteca
Municipal José Marmelo
e Silva
Preço €10

III Jornadas da Rede de Bibliotecas de Espinho
“Da leitura oral à leitura digital”
A Rede de Bibliotecas de Espinho, em parceria com os Agrupamentos de
Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Dr. Manuel Gomes Almeida e Centro de
Formação Aurélio da Paz dos Reis, irá realizar nos dias 20 e 21 de abril
2018 as III Jornadas da Rede, subordinadas ao tema “Da tradição oral à
leitura digital. Estas jornadas, que decorrerão no Centro de Multimeios
de Espinho, junto à Biblioteca Municipal, têm como destinatários
os professores de todos os ciclos, professores bibliotecários e
bibliotecários municipais.
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Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva

21 ABR SÁB
21H30

Entre nós o solista
João Moreira tem
desde tenra idade e,
seguindo a tradição
familiar, elevado a
arte da improvisação.
Em conjunto com a
Orquestra de Jazz
de Espinho, João
Moreira vai ilustrar
o papel essencial
do trompete no
desenvolvimento
da linguagem jazz,
num reportório
que promete ser
esteticamente
aliciante e
contemporâneo.

MÚSICA

Orquestra de Jazz
de Espinho
João Moreira
trompete
Daniel Dias / Paulo Perfeito
direcção musical

Auditório/Academia de
Espinho
Normal €7 .
C/ Cartão Amigo ADE €5,5 .
C/ Cartão Amigo ADE+ €4 .
Destinatários m/6 anos

28 ABR SÁB
11H00

25 ABR QUA
18H00
CINEMA

INFANTO JUVENIL

País de Abril
Curtas-metragens portuguesas de animação
baseadas em factos da história portuguesa
contemporânea.

Bebéteca | “Castelos na Areia”
Desde a diversão ao contacto com o mar,
os sentidos dos nossos bebés são
explorados através de jogos e brincadeiras,
dinamizando e estimulando o bebé para o
seu desenvolvimento pessoal e social, num
momento único de descoberta e de partilha.
Conta a história da primeira ida à praia da
Paulinha e da Sofia, duas meninas muito
curiosas com tudo o que encontram. Apesar de
nem tudo ser agradável, acabam por explorar
a praia de uma maneira muito divertida. Entre
o nascer e o pôr do sol, representa uma ida à
praia cheia de aventuras, brincadeira e muitos
castelos na areia.

Auditório Nascente
(Rua 16)

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Destinatários bebés dos 6 aos 36 meses e famílias
Preço €8 por bebé + 1 acompanhante, acompanhante extra
€2 (máx. 17 bebés)
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28 ABR SÁB
15H00
LIVROS

À conversa com o escritor João Tordo
João Tordo nasceu em Lisboa em 1975. Licenciou-se em Filosofia
e estudou Jornalismo e Escrita. Criativa em Londres e Nova Iorque.
Em 2001, venceu o Prémio Jovens Criadores na categoria de Literatura.
Publicou os romances O Livro dos Homens sem Luz (2004); Hotel
Memória (2007); As Três Vidas (2008), que recebeu o Prémio Literário
José Saramago e cuja edição brasileira foi, em 2011, finalista do Prémio
Portugal Telecom; O Bom Inverno (2010), finalista do prémio Melhor
Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores e do
Prémio Literário Fernando Namora e cuja tradução francesa integra
as obras seleccionadas para a 6.ª edição do Prémio Literário Europeu;
e Anatomia dos Mártires (2011), finalista do Prémio Literário Fernando
Namora, entre outros. Os seus livros estão publicados em França, Itália,
Brasil, Sérvia e Croácia. Trabalha como cronista, tradutor, guionista
e formador em workshops de ficção.
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

28 ABR SÁB
21H30
MÚSICA

Auditório/Academia
de Espinho
Normal €7 .
C/ Cartão Amigo ADE €5,5 .
C/ Cartão Amigo ADE+ €4 .
Destinatários m/6 anos

Circuit Des Yeux
Não é exagero dizer-se que Haley Fohr, que
é como quem diz Circuit Des Yeux, criou o
seu próprio espaço musical. A sua proposta
começa numa folk sombria e depois dispara
em vários sentidos: há fantasmas de Nico,
um certo tom jazzístico e uma faceta
experimental que transforma as suas canções,
dando-lhes uma dimensão superior. O seu
fascinante último disco, Reaching For Indigo
(Drag City, 2017), ascendeu aos topes de
muitas listas de melhores discos do ano (The
Wire, Público, entre outros) e agora aterrará
em Espinho para ser recebido em toda a sua
urgência e intensidade. Neste concerto,
em formato banda, Haley Fohr conta com a
colaboração de Whitney Johnson (viola, voz,
sample), Andrew Scott Young (contrabaixo,
voz) e Tyler Damon (bateria).
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3

BOLETIM
MUNICIPAL

ATA N. 22/2017

VINTE E SETE DE OUTUBRO
DE DOIS MIL E DESASSETE.
Deliberação Nº 218/2017
Fixação do número de Vereadores
em regime de tempo inteiro
Deliberado por unanimidade a
fixação de três Vereadores em
regime de tempo inteiro.
Deliberação Nº 219/2017
Delegação de competências da
Câmara Municipal no Presidente com
possibilidade de subdelegação em
qualquer dos Vereadores
Deliberado por unanimidade a
delegação de competências da
Câmara Municipal no Presidente,
com possibilidade de subdelegação
em qualquer dos vereadores.
A Câmara deliberou ainda proceder
à divulgação pública da presente
proposta.
Deliberação Nº 220/2017
Proposta de Regimento da Câmara
Municipal de Espinho para o
quadriénio 2017-2021
Deliberado por unanimidade
aprovar a proposta de Regimento
da Câmara Municipal, que estará
em vigor até ao termo do presente
mandato.
Deliberação Nº 221/2017
Empreitada de obras públicas
de ‘CONCLUSÃO DAS REDES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E
RAMAIS DOMICILIÁRIOS NO CONCELHO
DE ESPINHO’ Aprovação da Minuta
do Contrato para os efeitos previstos
no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro (Código
dos Contratos Públicos), na sua atual
redação
Deliberado, por maioria, com 4
votos a favor dos eleitos do PSD e
abstenção dos Vereadores do PS
aceitar o pedido de prorrogação do
prazo de apresentação da caução.
Deliberado ainda aprovar a minuta
do contrato da empreitada de
obras públicas de `CONCLUSÃO
DAS REDES DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA, DE DRENAGEM DE

ÁGUAS RESIDUAIS E RAMAIS
DOMICILIÁRIOS NO CONCELHO
DE ESPINHO’, em que são
outorgantes: o MUNICÍPIO DE
ESPINHO e a sociedade, MAJOBER
- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.,

ATA N. 23/2017

SEIS DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E DESASSETE.
Deliberação Nº 222/2017
Aprovação da ata n.º 22/2017 de
27 de outubro
Deliberado por unanimidade a
aprovação da ata 22/2017.
Deliberação Nº 223/2017
Processo Disciplinar n.º 1/2017 Arguida: Alexandra Maria Augusta
Pereira Marques Gomes Rodrigues;
Relatório Final e Decisão aplicação
pena disciplinar; Audiência de
interessado; Conversão em definitivo
decisão
Deliberado, com 4 votos a favor
dos eleitos do PSD e abstenção
dos Vereadores do PS, no sentido
de converter em definitivo a decisão
de aplicar à arguida, uma sanção
disciplinar de suspensão durante o
período de vinte dias.
Deliberação Nº 224/2017
Atribuição de Fundos de Maneio –
Ano 2017
Deliberado, por maioria, com os
votos contra dos Vereadores do
PS, aprovar os Fundos de Maneio
para o período compreendido entre
01/11/2017 a 31/12/2017.
Deliberação Nº 225/2017
Designação de três representantes do
Município de Espinho para integrarem
a Assembleia Intermunicipal da
Associação de Municípios das Terras
de Santa Maria
Deliberado, por unanimidade,
designar como representantes
do Município de Espinho na
Assembleia Intermunicipal, órgão
deliberativo da AMTSM, o Sr.
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Presidente da Câmara Municipal
de Espinho, Joaquim José Pinto
Moreira e os Srs. Vereadores:
António Vicente de Amorim Alves
Pinto - Vice-Presidente da Câmara
Municipal e Quirino Manuel
Mesquita de Jesus.
Deliberação Nº 226/2017
Designação dos representantes do
Município de Espinho na Assembleia
Intermunicipal da LIPOR – Serviço
Intermunicipalizado de Gestão de
Resíduos do Grande Porto para o
mandato 2017/2021
Deliberado, por unanimidade,
designar Sr. Presidente da Câmara,
Joaquim José Pinto Moreira, o Sr.
Vice-Presidente da Câmara, António
Vicente de Amorim Alves Pinto
e o Sr. Vereador Quirino Manuel
Mesquita de Jesus para integrarem
a Assembleia Intermunicipal da
LIPOR, no quadriénio 2017/2021.
Deliberação Nº 227/2017
Nomeação dos Representantes do
Município na ENERGAIA - Agência
Municipal de Energia de Gaia
Deliberado, por unanimidade,
aprovar as nomeações do Sr.
Vice-Presidente António Vicente
Amorim Alves Pinto e do Sr.
Vereador Quirino Manuel Mesquita
de Jesus, como representantes do
Município de Espinho no Conselho
de Administração e na Assembleia
Geral da ENERGAIA - Agência
Municipal de Energia de Gaia,
respetivamente.
Deliberação Nº 228/2017
Procissão de Velas – ocupação da via
pública – ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Vice-Presidente da Câmara que
autorizou o pedido do Pároco
João de Deus Costa Jorge da
Paróquia de Anta, para ocupação
da via pública em algumas ruas
da Freguesia de Anta, de acordo
com o percurso indicado no ofício
da Paróquia, para realização da
Procissão de Velas.
Deliberação Nº 229/2017

Festa de Nossa Senhora dos AltosCéus e S. Mamede – ocupação da
via pública condicionamento/corte
de ruas ao trânsito – ratificação de
despacho
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Vice-Presidente da Câmara que
autorizou o pedido da Comissão
de Festas de Nossa Senhora dos
Altos-Céus e S. Mamede, a ocupar
a via pública para realização
do tapete de flores nas ruas da
freguesia já tradicionais para o
efeito.
Deliberação Nº 230/2017
Pedido de autorização para exibição
de Dança Oriental –
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido de Jorge
Fernando Sousa Ferreira, na
qualidade de representante legal da
Associação Adriana Domingues –
Associação Artística e Cultural de
Espinho, para exibição de Dança
Oriental, na Rua 19 em Espinho.

ATA N. 24/2017

VINTE DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E DESASSETE.
Deliberação Nº 231/2017
Aprovação da ata n.º 23/2017 de
6 de novembro
Deliberado por unanimidade a
aprovação da ata 23/2017.
Deliberação Nº 232/2017
Subsidio a atribuir a Entidades com
Relevância Social no Município de
Espinho relativo a 2017
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a atribuição dos subsídios
às entidades de relevância social
do Município constantes da lista
apresentada.

Deliberação Nº 233/2017
Atribuição de subsídio às Festas em
Honra de S. Martinho 2017
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a atribuição de 3.000€ (três
mil euros) à Comissão de Festas
em Honra de S. Martinho 2017,
como entidade responsável pela
organização das festas em honra da
mesma, assumindo o pagamento
do consumo da eletricidade nas
ornamentações da festividade.

que estabelecem as regras
que norteiam a sua atribuição
e a execução deste programa
municipal no corrente ano civil.

Deliberação Nº 234/2017
Comissão de Festas de S. Martinho
de Anta – ocupação da via pública/
corte e condicionamento de trânsito –
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido da Comissão
de Festas de S. Martinho de Anta,
representada por Belmiro Pereira,
para ocupação da via pública bem
como o corte e condicionamento
ao trânsito em algumas ruas da
Freguesia de Anta, para realização
da Festa em honra de S. Martinho
de Anta.

Deliberação Nº 237/2017
Quartel Operacional da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho - PERMUTA
ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPINHO E A
A.H.B.V.C.E.
Deliberado, por maioria com
abstenção dos Vereadores do PS,
solicitar à Assembleia Municipal
de Espinho que delibere aprovar
a permuta entre o Município
de Espinho e a A.H.B.V.C.E. Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Concelho
de Espinho, do terreno do domínio
privado municipal pelos prédios
onde estão instalados os antigos
quartéis operacionais de bombeiros
anteriormente pertencentes à
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários Espinhenses
e à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Espinho.
Mais deliberou a Câmara Municipal
que, caso ocorra atraso na
transmissão dos antigos quartéis
de bombeiros para o património
da A.H.B.V.C.E., a deliberação da
Assembleia Municipal de Espinho
que aprovar a proposta permuta
entre o Município de Espinho
e a A.H.B.V.C.E. - Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Concelho de
Espinho, integre a autorização para
a permuta ser inicialmente titulada
por um contrato-promessa a
celebrar entre os outorgantes.

Deliberação Nº 235/2017
Aprovação das “Normas da Política e
Incorporação do Museu Municipal de
Espinho”
Deliberado, por unanimidade,
aprovar as “Normas da Política
de Incorporação do Museu
Municipal de Espinho”, em
conformidade com o “Regulamento
do Museu Municipal de Espinho”
(Regulamento n.º 484/2014,
publicado em Diário da República,
2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro
de 2014) e com a Lei n.º 47/2004,
de 19 de agosto.
Deliberação Nº 236/2017
Aprovação das “Normas Internas de
Organização e Funcionamento do
Fundo de Emergência Social Municipal
para 2017”
Deliberado, por unanimidade,
aprovar as “Normas Internas de
Organização e Funcionamento
do Fundo de Emergência
Social Municipal para 2017”,
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ATA N. 25/2017

VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E DESASSETE.

ATA N. 26/2017

QUATRO DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E DESASSETE.
Deliberação Nº 238/2017
Aprovação das atas n.ºs 24/2017 e
25/2017 de 20 e 24 de novembro
Deliberado por unanimidade a
aprovação das atas 24/2017 e
25/2017.
Deliberação Nº 239/2017
Designação dos representantes do
Município nos conselhos gerais dos
Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel
Gomes de Almeida e Dr. Manuel
Laranjeira
Deliberado, por unanimidade
designar como representantes
do Município de Espinho nos
Conselhos Gerais do Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
e do Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida,
o Sr. Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Espinho, Dr. António
Vicente de Amorim Alves Pinto,
a Chefe da Divisão de Educação
e Juventude, Dr.ª Susana Manuel
Loureiro Teixeira e o secretário do
Gabinete de Apoio à Vereação, Dr.
Pedro Jorge Faustino Gonçalves
Sousa.
Deliberação Nº 240/2017
Ratificação da revogação do “contrato
de aquisição de serviços para
elaboração projecto de arquitectura
e especialidades para reabilitação
da rua 19 entre rotunda cidade de
Espinho e rua 20”
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o acordo de revogação do
“contrato de aquisição de serviços
para elaboração projecto de
arquitectura e especialidades para
reabilitação da rua 19 entre rotunda
cidade de Espinho e rua 20”.
Deliberação Nº 241/2017
Celebração de “Protocolo de
colaboração entre o Município de
Espinho e o Aeroclube da Costa Verde
para efeitos da realização de sessões
de hipoterapia no âmbito do projeto
«Na escola eu tenho tudo» no ano
letivo 2017/2018”

Deliberado, por unanimidade,
celebrar com a associação
“Aeroclube da Costa Verde”
Protocolo de colaboração entre
o Município de Espinho e o
Aeroclube da Costa Verde para
efeitos da realização de sessões de
hipoterapia no âmbito do projeto
«Na escola eu tenho tudo» no ano
letivo 2017/2018”.
Deliberação Nº 242/2017
Celebração de “Protocolo de
Colaboração entre o Município de
Espinho e a Academia de Música de
Espinho, no âmbito das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) no
1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano
letivo 2017/2018”
Deliberado, por unanimidade,
celebrar com a Academia de
Música de Espinho “Protocolo de
Colaboração entre o Município
de Espinho e a Academia de
Música de Espinho no âmbito das
Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do
Ensino Básico para o ano letivo
2017/2018”.
Deliberação Nº 243/2017
Protocolo de Cooperação entre o
Município de Espinho e o Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Gomes de
Almeida referente ao ano letivo
2017/2018
Deliberado, por unanimidade,
aprovar 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 €22.510,00
(vinte e dois mil, quinhentos e dez
euros), não sujeito a IVA.
Deliberação Nº 244/2017
Protocolo de Cooperação entre o
Município de Espinho e o Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
referente ao ano letivo 2017/2018
Deliberado, por unanimidade,
aprovar o estabelecimento de
“Protocolo de Cooperação
entre o Município de Espinho e
o Agrupamento de Escolas Dr.
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Manuel Laranjeira”, para despesas
diversas em matéria de educação,
pelo valor de €23.880,00 (vinte e
três mil, oitocentos e oitenta euros),
não sujeito a IVA.
Deliberação Nº 245/2017
Ocupação do espaço público –
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade,
autorizar o pedido do Centro
Social de Paramos/Equipa de
Rua SMACTE em parceria com a
Associação Abraço, para ocupação
do espaço público (Praça José
Oliveira Salvador) para efeitos
de rastreio e sensibilização
à comunidade em geral, da
prevenção e do diagnóstico
precoce do VIH e Hepatites.
Deliberação Nº 246/2017
Procissão – ocupação da via pública/
corte e condicionamento de trânsito
Deliberado, por unanimidade,
autorizar o pedido do Pároco João
de Deus Costa Jorge, da Paróquia
de Guetim, para ocupar a via para
realização da procissão em honra
da Imaculada Conceição.

ATA N. 27/2017

DEZOITO DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E DESASSETE.
Deliberação Nº 247/2017
Documentos Previsionais para o
Ano 2018
Deliberado, por maioria com
abstenção dos Vereadores
do PS, submeter à aprovação
da Assembleia Municipal os
Documentos Previsionais para
o ano 2018 – opções do plano e
proposta de orçamento.
Deliberação Nº 248/2017
Tabela de taxas para o ano 2018 e sua
fundamentação económica/financeira
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores do
PS, submeter à aprovação da
Assembleia Municipal de Espinho

as alterações constantes da Tabela
de Taxas – Parte A – para o ano
2018. Mais deliberou a Câmara
aprovar a não atualização com base
na inflação das restantes taxas –
Parte A e Parte B, conforme artigo
17.º do Regulamento Municipal das
Taxas Municipais.
Deliberação Nº 249/2017
Aprovação da ata n.º 26/2017
de 4 de dezembro
Deliberado por unanimidade.
Deliberação Nº 250/2018
Tabela de preços para o ano 2018
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos vereadores do PS,
aprovar as alterações constantes da
Tabela de Preços para 2018. 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 2018.
Deliberação Nº 251/2017
Proposta de Tarifário dos Serviços de
Água, Saneamento e Resíduos Sólidos
para o ano de 2018
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores do
PS, aprovar a não atualização com
base na inflação do tarifário para o
ano 2018.
Deliberação Nº 252/2017
Celebração de “Protocolo de
cooperação entre o Município de
Espinho e Lancaster College para o
ano letivo 2017/2018”
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a presente minuta e
celebrar com a sociedade comercial
English Now-Escola de línguas Lda.
(Lancaster College) “Protocolo de
cooperação entre o Município de
Espinho e Lancaster College para o
ano letivo 2017/2018”.
Deliberação Nº 253/2017
Protocolo de Colaboração entre a
Câmara Municipal de Espinho e a
empresa “Reservabus, Transportes
Unipessoal. Lda” para efeitos de
colaboração nas iniciativas de Natal
“Espinho Cidade Encantada”

Deliberado, por unanimidade,
aprovar a presente minuta
e celebrar com a Empresa
Reservabus, Transportes
Unipessoal. Lda. Lda o «Protocolo
de colaboração entre a Câmara
Municipal de Espinho e a
empresa Reservabus, Transportes
Unipessoal, Lda” para utilização
a utilização do comboio elétrico
durante a época natalícia».

IVA à taxa de 23%).

Deliberação Nº 254/2017
Aprovação da celebração do
Acordo entre Parceiros para o
Desenvolvimento do projeto – Rota
para a Inovação e Inclusão (Rii);
Ratificação do ato praticado pelo
Presidente da Câmara ao abrigo do
artigo 35.º/3 da Lei n.º 75/2013
Deliberado, por unanimidade,
ratificar os atos de aprovação
e de celebração pelo Presidente
da Câmara, respetivamente
em 20 de fevereiro de 2017, do
Acordo entre Parceiros para o
Desenvolvimento do Projeto –
Rota para a Inovação e Inclusão,
exigido para efeitos da submissão
da candidatura – Rota para a
Inovação e Inclusão (Rii), em
resposta ao aviso NORTE –
34-2016-25, no âmbito das
Abordagens para a Inclusão
ativa do Programa Operacional
Regional do Norte (NORTE 2020).

Deliberação Nº 257/2017
Piscina Municipal - acerto
mensalidades
Deliberou, por unanimidade,
aprovar a redução da mensalidade
de Dezembro de 2017 em 50%,
a todos os alunos que efetuarem
o pagamento da mensalidade
ainda durante o mês de Dezembro.
De igual forma, aos alunos que
eventualmente já tenham pago
na íntegra o valor de Dezembro,
a redução, 50%, seja refletida na
mensalidade de Janeiro 2018.

Deliberação Nº 255/2017
Requerimento de Maria Manuela
Gomes Martins de 20/11/2017;
Adjudicação da atribuição a título
precário da exploração económica do
espaço destinado a cafetaria sito no
edifício da Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva pelo quadriénio de
2018-202
Deliberado, por unanimidade,
realizar a adjudicação definitiva
a Maria Manuela Gomes Martins
da atribuição a título precário da
exploração económica do espaço
destinado a cafetaria sito no
edifício da Biblioteca Municipal
José Marmelo e Silva, pelo período
de 1 de janeiro de 2018 até 31
de dezembro de 2021, pelo valor
mensal de 358,00€ (acrescido de

Deliberação Nº 2/2018
Aumento Temporário dos Fundos
Disponíveis
Deliberado, por unanimidade,
autorizar, a título excecional, o
aumento temporário dos Fundos
Disponíveis para o mês de janeiro
de 2018.
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Deliberação Nº 256/2017
Pedido de parecer prévio vinculativo
sobre a celebração de contrato de
aquisição de serviços na modalidade
de avença para “Inscrição,
formalização e registo dos bens
imóveis do Município de Espinho”
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores do PS.

ATA N. 01/2018

QUINZE DE JANEIRO
DE DOIS MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 1/2018
Aprovação da ata nº 27/2017
de 18 de dezembro
Deliberado por unanimidade.

Deliberação Nº 3/2018
Atribuição de Fundos de Maneio para
o Ano 2018
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores do
PS, aprovar os Fundos de Maneio
para o período compreendido entre
01/01/2018 a 31/12/2018.
Deliberação Nº 4/2018
Pedido de isenção do pagamento de

valor mensal devida pela exploração
económica de um módulo de cafetaria
instalado na Praceta Carlos de Moraes
– Rua 34 sita na União das freguesias
de Anta e Guetim
Deliberado, por unanimidade,
aprovar que não seja cobrado
à adjudicatária o valor mensal
referente ao mês de setembro de
2017 no montante de 300,00€
(acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor), devido pela exploração do
Módulo de Cafetaria instalado na
Praceta Carlos de Moraes.

da Renda Mensal por oito meses
consecutivos; Proposta para a
CME determinar a resolução do
arrendamento apoiado e a cessação
do respetivo direito de ocupação
do fogo
Deliberou, 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.

Deliberação Nº 5/2018
Aprovação das “Normas de
Funcionamento da Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva para
vigorar em 2018”
Deliberado, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, aprovar as
“Normas de Funcionamento da
Biblioteca Municipal José Marmelo
e Silva para vigorar em 2018”.

Deliberação Nº 9/2018
Protocolo de colaboração com
a ADRITEM - Associação de
Desenvolvimento Regional das Terras
de Santa Maria e o Núcleo Prove
de Espinho para implementação do
projeto “PROVE – Promover e Vender”
Deliberado por unanimidade,
aprovar com ADRITEM Associação de Desenvolvimento
Regional das Terras de Santa
Maria e com o Núcleo Prove de
Espinho «protocolo de colaboração
com a ADRITEM - Associação
de Desenvolvimento Regional
das Terras de Santa Maria e o
Núcleo Prove de Espinho para
implementação do projeto “PROVE
– Promover e Vender”.

Deliberação Nº 6/2018
Aprovação da celebração do Protocolo
de Fundador entre a Câmara Municipal
de Espinho e a Fundação de Serralves;
Ratificação do ato praticado pelo
Presidente da Câmara ao abrigo do
artigo 35.º/3 da Lei n.º 75/2013
Deliberado, por maioria, com 2
votos contra dos Vereadores do
PS, abstenção da Vereadora do
PS, ratificar o ato de aprovação
da celebração do Protocolo de
Fundador assinado entre a Câmara
Municipal de Espinho e a Fundação
de Serralves.

ATA N. 02/2018

VINTE E NOVE DE JANEIRO
DE DOIS MIL E DEZOITO.
Deliberação Nº 7/2018
Aprovação da ata 1/2018 de
15 de janeiro
Deliberado por unanimidade.

Deliberação Nº 10/2018
Festa de Santo Tirso de Paramos corte de ruas ao trânsito – ratificação
de despacho
Deliberado por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr.
Presidente da Câmara que
autorizou o pedido da Fábrica
da Igreja e Conselho Económico
da Paróquia de Santo Tirso de
Paramos, para ocupação da via
pública, bem como o corte ou
condicionamento do trânsito em
algumas ruas da Freguesia de
Paramos, para realização da
Festa em honra de Santo Tirso.

Deliberação Nº 8/2018
Agregado familiar de José Gonçalves
Mourito; Incumprimento do Pagamento
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