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Uma rede cheia de carinho,
Um cardume de abraços ternurentos,
Envoltos nos sorrisos,
Que iluminam as nossas ruas nestes momentos,
Aquecendo a alma de Espinho,
E os nossos corações...
Perfumando o ar com os nossos desejos,
E melhores intenções.
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Caros munícipes,

Eis-nos no começo de um novo ano e através desta nossa Revista Municipal quero deixar a 
todos vós uma mensagem de esperança e prosperidade para 2019.
Vamos assinalar e comemorar os 120 anos do concelho de Espinho com o objectivo de 
valorizar a nossa história, prestar um tributo aos nossos antepassados e estimular o orgulho 
das gerações do presente e do futuro, afirmando a nossa identidade.
Temos pela frente grandes e novos desafios! Precisamos de requalificar o nosso 
território cujas obras estão em curso e assistimos à regeneração e reabilitação 
crescente do património edificado com uma procura assinalável de investimento 
privado em novas construções.
Uma estratégia que se conjuga com os efeitos positivos gerados pelo Plano Diretor Municipal 
de 3ª Geração e com medidas atrativas para fixação de população jovem, alterando o quadro 
demográfico do nosso concelho.
Assim entre as medidas de apoio à natalidade que o Município adopta em 2019 refiro a 
atribuição do “Cheque Bébé-Nascer em Espinho”, um apoio financeiro de 750 euros para 
crianças nascidas e/ou adoptadas desde o dia 1 de Janeiro no quadro do regulamento criado 
pela Câmara Municipal de Espinho.
Depois do alargamento da atribuição do cheque –educação  para a jovens estudantes  até ao 
12º ano de escolaridade, o Município pretende por estas e outras vias melhorar as condições 
de vida das famílias, estimular o aumento da natalidade e fixar população jovem no concelho.
Esta política de apoio à família, núcleo fundamental da vida em sociedade conjuga-se com 
a requalificação do parque escolar do concelho, uma obra que nos enche de orgulho pela 
excelência dos equipamentos  e pelas magníficas condições de ensino e formação de que 
dispõe o Município de Espinho. Uma obra que nunca será dada por terminada. Agora vamos 
dar inicio à requalificação da Escola  EB 2-3 Sá Couto e transformar o Jardim de Infância de 
Guetim num minicentro escolar com capacidade para acolhimento de quatro turmas do 
1ºciclo e três do pré-escolar, num total de 150 crianças.
Na frente urbana continua a obra do RECAFE que entra numa fase de grande complexidade 
técnica com transtorno para a população e os agentes económicos locais, que procuraremos 
sempre minimizar.
Renovo o apelo à compreensão de todos pela incomodidade  que os trabalhos da empreitada 
estão a provocar nos residentes, no comércio e serviços. Estou certo que vai valer a pena 
este sacrifício porque estamos a trabalhar para  fazer de Espinho uma cidade melhor!
Bom ano para todos vós!
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RECEBA A SUA AGENDA EM CASA
COMUNICA@CM-ESPINHO.PT 
indicando os seus dados pessoais
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“PENSAR A ESCRITA” 
ESTÁ DE REGRESSO 
PARA MAIS UM CICLO 
DE APRESENTAÇÕES

ESCRITOR JOÃO TORDO ENCERROU 
EDIÇÃO DE 2018

Tendo em conta a aposta no enriquecimento, 
conhecimento, tradição e vivência cultural da praia 
e cidade de Espinho, marcada por importantes 
figuras da história da literatura como  Manuel 
Laranjeira, Miguel de Unamuno, José Marmelo e 
Silva, entre outros, a Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva iniciou no ano de 2018 um novo 
projeto designado de "Pensar a Escrita". 

Trata-se de um convite dirigido a vários autores, 
muitos deles nomes consagrados da literatura 
portuguesa e outros jovens e proeminentes 
escritores, para apresentarem na Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva as suas obras mais 
recentes, numa aposta da Câmara Municipal de 
Espinho em dar a conhecer aos espinhenses o que 
de melhor se faz no âmbito da escrita em língua 
portuguesa. 

Em 2018 marcaram presença no ciclo “Pensar 
a Escrita” escritores como Álvaro Domingues, 
Richard Zimler, António Tavares, Joana Bértholo, 
Pedro Chagas Freitas, Sandra Inês Cruz, Aurelino 
Costa e João Tordo. 

Para 2019 estão convidados a participarem neste 
projeto os escritores Gonçalo M. Tavares, Isabel Rio 
Novo, João Reis, Filipa Martins, Frederico Lourenço, 
Afonso Cruz, Ana Margarida de Carvalho, Valério 
Romão e Hugo Gonçalves.
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MUNICIPIO 
ENTREGA 2 
VIATURAS À 
PSP PARA 
APOIO AO 
PROGRAMA 
"ESCOLA 
SEGURA"
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Foram entregues à PSP de Espinho duas viaturas 
híbridas no âmbito de um Protocolo celebrado 
entre o Município de Espinho e a Polícia de 
Segurança Pública destinadas fundamentalmente 
ao Programa "Escola Segura".

O Comandante Distrital de Aveiro da Policia de 
Segurança Pública agradeceu ao Presidente 
da Câmara, Pinto Moreira o cumprimento de 
uma promessa feita há algum tempo e hoje 
concretizada.

O autarca espinhense reafirmou a importância do 
policiamento de proximidade para maior segurança 
de pessoas e bens e deixou a garantia de continuar 
a melhorar as instalações da PSP de Espinho que 
são património da Câmara Municipal.

As viaturas entregues pela Câmara Municipal de 
Espinho à Policia de Segurança Pública de Espinho 
são viaturas de mobilidade sustentada e amigas 
do ambiente.



MERCADO MUNICIPAL 
COM PROJETO DE 
REDUÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL
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O MUNICÍPIO DE ESPINHO VÊ APROVADO O PROJETO PARA O 
MERCADO MUNICIPAL DE ESPINHO, CANDIDATADO AO FUNDO 
AMBIENTAL NO ÂMBITO DA 'LOGÍSTICA DESCARBONIZADA 
E ECONOMIA CIRCULAR PARA MERCADOS TRADICIONAIS DE 
FRESCOS', NO MONTANTE DE €44.043,68 COM UMA TAXA DE 
COFINANCIAMENTO DE 90%.

O projeto visa valorização e promoção do Mercado 
Municipal de Espinho como equipamento 
emblemático, pólo estruturante e indutor de boas 
práticas ambientais e socialmente sustentáveis. 
Pretende promover a logística descarbonizada 
e a economia circular, reforçando o contributo 
para a adaptação às alterações climáticas e para 
a prossecução dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável.

Ao abrigo do Fundo Ambiental foram assinados em 
Novembro de 2018, em Torres Novas, 22 contratos 
de “Logística descarbonizada e economia circular 
para mercados tradicionais de frescos”, no valor 
total de 862 mil euros. 

O Vereador com o pelouro do Ambiente, feiras e 
mercados, Quirino de Jesus, esteve presente na 
cerimónia que contou ainda com a participação do 
Ministro do Ambiente e da Transição Energética, 
João Pedro Matos Fernandes.

Criado em 2016, o Fundo Ambiental tem como 
objetivo principal apoiar políticas ambientais que 
proporcionem um desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para o cumprimento das metas 
nacionais e internacionais relativas às alterações 
climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à 
conservação da natureza e biodiversidade.

OBJETIVOS DO PROJETO
- Reduzir os impactes ambientais gerados pela 
atividade conexa ao mercado municipal;

- Promover a utilização de embalagens reutilizáveis 
no transporte, armazenamento, exposição e 
comercialização dos produtos, contribuindo para a 
redução das embalagens descartáveis e dos plásticos;

- Favorecer a redução da intermediação nas 
cadeias de distribuição alimentar com contributos 
na descarbonização e diminuição das emissões;

- Contribuir para a descarbonização da logística 
de fornecimento e entrega de produtos frescos, 
através da utilização de veículo zero emissões;

- Implementar práticas de desperdício alimentar 
zero na gestão de excedentes de produtos frescos;

- Incentivar a adoção de lógicas de sustentabilidade, 
economia circular e economia de partilha;

- Induzir nos clientes e comerciantes uma cultura 
sustentável através da educação e implementação 
de valores ambientais.
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Medida ecológica para diminuir o 
consumo energético e as emissões 
de carbono 

A iluminação pública na cidade 
de Espinho vai passar a ser 
ligada pela EDP 15 minutos mais 
tarde e desligada 30 minutos mais 
cedo.

Esta é uma medida ecológica já 
adotada em anos anteriores e que 
visa diminuir o consumo energético, 
bem como as inerentes emissões de 
carbono.

SOLUÇÃO FOTOVOLTAICA 
NA PISCINA SOLÁRIO 
ATLÂNTICO

SOLUÇÃO FOTOVOLTAICA PARA EFICIÊNCIA 
MÁXIMA NA PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE 
PELA OTIMIZAÇÃO DA POSIÇÃO EM 
RELAÇÃO AO SOL

O Município de Espinho assinou protocolo de 
colaboração com a Solarisfloat, com vista à 
utilização das instalações da Piscina Solário 
Atlântico. 

A Solarisfloat concebeu e desenvolveu um projeto 
denominado Protevs que consiste em uma solução 
fotovoltaica caracterizada por uma ilha composta 
por 180 painéis fotovoltaicos que se encontram 

instalados sobre uma plataforma flutuante 
garantindo uma eficiência máxima na produção de 
eletricidade pela otimização da posição em relação 
ao sol. 

A totalidade do investimento efetuado no referido 
projeto é de empresas nacionais, sem qualquer 
incentivo quer nacional quer europeu. 

O solar fotovoltaico encontra-se em acelerada 
massificação tendo sido, nos dois últimos anos, a fonte 
de energia renovável que mais investimento recebeu, 
constituindo a sua variante flutuante uma oportunidade 
de mercado que começa também a florescer. 

Nesta fase de testes em ambiente marinho, a 
Solarisfloat e o INEGI – Instituto de Ciências e 
Inovação em engenharia Mecânica e Engenharia 
Industrial da Universidade do Porto vão canalizar a 
Piscina Solário Atlântico toda a energia produzida 
por este projeto. Toda a energia que vier a ser 
gerada - que se estima não inferior a 15 MWh 
entre novembro e maio – será injetada para 
autoconsumo na rede do equipamento municipal a 
título gratuito.

REGULAÇÃO 
DO HORÁRIO DA 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA
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Para Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Espinho com o pelouro do Desporto, 
esta distinção pretende assinalar e realçar o 
trabalho desenvolvido pelos atletas e pelos seus 
clubes em prol do desporto.

A cerimónia contou, entre outros, com a presença 
do vice-presidente da Federação Portuguesa de 
Futebol, Hermínio Loureiro e do presidente da 
Associação de Andebol de Aveiro, Gonçalo Carvalho, 
em representação da Federação de Andebol de 
Portugal.

Carolina Rocha atleta de futsal de Grupo Desportivo 
Novasemente e os jogadores andebol de praia 
da Escola de Formação 'Os Tigres', André Sousa 
e Miguel Neves, assim como o selecionador 
nacional, Paulo Félix e o treinador adjunto da 
seleção nacional de andebol de praia, Vítor Pinhal, 
foram homenageados pelo Município de Espinho, 
pela prestação de elevado mérito desportivo que 
culminou com a conquista de medalhas de ouro e 
prata nos Jogos Olímpicos da Juventude. 

Carol conquistou a medalha de ouro pela seleção 
nacional Sub-19  Feminina e André Sousa, Miguel 
Neves, Paulo Félix e Vítor Pinhal alcançaram a 
medalha de prata na modalidade de andebol de 
praia no último jogo disputado contra a seleção 
espanhola. 

MUNICÍPIO DE ESPINHO 
HOMENAGEIA ESPINHENSES 
MEDALHADOS NOS JOGOS 
OLÍMPICOS DA JUVENTUDE 
DE BUENOS AIRES’18



Pelo sexto ano consecutivo que a Câmara 
Municipal de Espinho organizou na Nave Polivalente 
Gala do Desporto, num evento onde atletas, 
técnicos e dirigentes são homenageados pelos 
feitos alcançados ao longo da época desportiva 
2017/2018. 

O evento deste ano teve como tema "Espinho 
há 100 anos atrás" proporcionando ao público 
presente uma viagem no tempo através de 
fotografias e vídeos de Espinho antigo. 

Destaque ainda para a Arte Xávega como identidade 
e património cultural do concelho a para as 
comemorações dos 75 anos da Piscina Solário 
Atlântico. 

Nesta noite memorável houve tempo ainda para 
as atuações especiais da Banda de Música da 
Cidade de Espinha, Academia de Dança Giselle, MTV 
Dance Kids, Escola de Bailado Adriana Domingues e 
coreografia da associação "O Mar é Nosso".

Para Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal, 
a Gala do Desporto tem como objetivo no seu 
discurso homenagear todos aqueles que foram 
campeões nacionais e que contribuíram para que, 
nas suas modalidades atingissem os melhores 
resultados e dignificando o desporto em Espinho ao 
longo do ano. 

"Espinho é uma cidade de desporto, que sabe 
formar campeões. Nada melhor que organizar 
uma Gala de Desporto, onde dignificamos todos 
os atletas, clubes e modalidades, dando assim a 
conhecer à comunidade, o potencial de Espinho, 
ano após ano".

VI GALA 
DO DESPORTO DE ESPINHO

UMA NOITE DE GALA PARA HOMENAGEAR ATLETAS, DIRIGENTES E PERSONALIDADES 
ESPINHENSES LIGADAS AO DESPORTO 
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Reconhecimento Público 
e Homenagem 
Virgínio Barros Pereira
Associação Académica 
de Espinho 

Associação Desportiva 
do Ano 
Associação Académica 
de Espinho 

Atleta do Ano 
Mariana Gonçalves 
Neves
Associação Académica 
de Espinho 

Atleta Revelação 
Eugénia Batista Mota
Associação Académica 
de Espinho 

Treinador do Ano 
Arménio Martinho 
Cordeiro
Associação Académica 
de Espinho 

Dirigente do Ano
Joaquim de Jesus Rocha 
Associação Académica 
de Espinho 

Equipa do ano 
Voleibol – Cadetes
Associação Académica 
de Espinho

CAMPEÕES NACIONAIS

Badminton - Sub -17 
Associação Académica 
de Espinho 

Ginástica Rítmica - 
Júnior 
Associação Académica 
de Espinho 

Natação Adaptada - 
Classe S14 
Sporting Clube de 
Espinho 

Andebol Praia - Sub-18 
Feminino 
Associação Desportiva 
Escola Formação de 
Espinho "Os Tigres" 

Voleibol de Praia - Sub-
18 Feminino 
Porto Vólei 2014 

Ciclismo de Pista - 
Master | 30
Grupo Desportivo da 
Ronda 

Voleibol de Praia - sub-
18 Masculino 
Associação Académica 
de Espinho 

Ginástica Acrobática 
- Iniciados Quadra 
Masculino 
Associação Académica 
de Espinho

Voleibol - Cadetes 
Masculinos 
Associação Académica 
de Espinho 

Badminton - Segunda 
Divisão Seniores 
Novasemente Grupo 
Desportivo 

Ginástica Trampolins 
- Juvenil 1.' Divisão de 
Duplo Minitrampolim e 
Trampolim Individual 
Associação Académica 
de Espinho 

Voleibol - Minis B 
Femininos 
Sporting Club de Espinho 

Voleibol - Minis B 
Masculinos 
Sporting Club de Espinho



Autarquia prestou homenagem e reconhecimento 
aos elementos e instituições que fazem parte do 
Banco Local Voluntariado do concelho de Espinho

A Câmara Municipal de Espinho prestou 
homenagem e reconhecimento aos elementos 
e instituições que fazem parte do Banco Local 
de Voluntariado de Espinho, numa sessão que 
decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho no 
dia Internacional do Voluntariado.

A vereadora com o pelouro da Ação Social, Lurdes 
Ganicho agradeceu e elogiou o trabalho do Banco 
Local de Voluntariado, todos os voluntários 
e às entidades parceiras que têm feito o seu 
enquadramento e dado o apoio.

São entidades parceiras a Associação de Socorros 
Mútuos de S. Francisco de Assis, a CerciEspinho, 
a Paróquia de Espinho, a Delegação de Espinho da 
Cruz Vermelha e a Liga de Amigos do Centro de 
Saúde de Espinho.

O Grupo  Solverde associou-se a esta homenagem 
com a entrega de uma oferta especial de Natal a 
cada um dos voluntários que têm dado de si e do 
seu tempo para ajudar o próximo.

A 1ª Gala do Voluntariado de Espinho contou com a 
participação e atuação do quinteto de saxofone da 
Escola Profissional de Espinho.

Os voluntários que foram homenageados nesta 
cerimónia são:
Ana Paula Soares Marques, a colaborar com a 
Câmara Municipal de Espinho-Biblioteca, desde 
fevereiro 2017;
Carla Marisa Bastos, a colaborar desde julho 2018 
com a Associação de Socorros Mútuos S.Francisco 
de Assis, Anta;
Carla Sofia Sousa, a colaborar com a Câmara 
Municipal de Espinho (Banco Local Voluntariado) 
desde novembro 2015;
Idalina Fernanda Pardilhó, a colaborar desde julho 
2013 com a Liga de Amigos do Centro de Saúde;
Isabel Cristina Correia, a colaborar desde outubro 
2017 com a Associação de Socorros Mútuos 
S.Francisco de Assis, Anta;
Jorge Humberto Moreira da Costa, a colaborar 
desde março 2016 com a Paróquia de Espinho;
José Alves Henriques, a colaborar com a Câmara 
Municipal de Espinho no Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho desde janeiro 2014;
José Fernando de Sousa e Silva, a colaborar desde 
outubro 2016 com o Centro Comunitário da 
CerciEspinho;
Maria Edite Costenla, a colaborar desde setembro 
2013 com a Liga de Amigos do Centro de Saúde;
Maria Helena Pinto Leite, a colaborar desde agosto 
2013 com a Liga de Amigos do Centro de Saúde;
Maria Isabel Rios Almeida, a colaborar desde 
fevereiro 2016 com a Delegação de Espinho da Cruz 
vermelha Portuguesa;
Maria José Quinta Rebelo, a colaborar desde agosto 
2013 com a Liga de Amigos do Centro de Saúde;
Maria Manuela Maia, a colaborar desde novembro 
2015 com a Associação de Socorros Mútuos 
S.Francisco de Assis de Anta;
Milene Raquel de Sousa Baptista, a colaborar 
com a Liga de Amigos do Centro de Saúde desde 
novembro 2013.
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1ª GALA DO BANCO 
LOCAL DE VOLUNTARIADO 
DE ESPINHO



LINHA DO 
VALE DO 
VOUGA 
COMEMORA 
110 ANOS

A linha do Vouga fez 110 anos com um novo desafio 
para o troço Espinho-Oliveira de Azeméis. A sessão 
comemorativa teve lugar no Europarque. É o primeiro 
de uma série de grandes eventos que servem de 
mote à ideia de modernizar esta linha centenária. 

No âmbito das comemorações do 110º aniversário 
da Linha do Vale do Vouga que decorreu no passado 
dia 23 de novembro, a Associação dos Municípios 
das Terras de Santa Maria (Arouca, Espinho, Oliveira 
de Azeméis, S. João da Madeira, Santa Maria da 
Feira e Vale de Cambra) deu o pontapé de partida 
para um programa comemorativo que se estenderá 
durante 2019. 

A sessão solene contou com a presença de 
Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, do Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Guilherme d´Oliveira Martins, 
do eurodeputado e membro da Comissão dos 
Orçamentos do Parlamento Europeu, José Manuel 
Fernandes, do Presidente da CCDR-N, Freire de 
Sousa e do Vice-Presidente das Infraestruturas de 
Portugal, Carlos Fernandes. 

O programa das comemorações desta efeméride 
tem como objetivo apelar para a melhoria da rede 
de acessibilidades, à promoção da coesão territorial 
e ao fortalecimento da competitividade da região, 
aspetos significativos que realçam a importância 
da revitalização da Linha do Vale do Vouga. 

De salientar que esta é uma região com um forte 
tecido empresarial e que em muito contribui para 
o PIB, para as exportações e para a globalidade 
da economia nacional. Assim, e a pensar nesta 
realidade, os autarcas dos seis Municípios 
defendem a valorização e rentabilização do troço 
Oliveira de Azeméis-Espinho, designadamente 
pela sua ligação e interface com a linha do Norte e 
consequente ligação direta ao Porto, reivindicando 
o investimento necessário para a continuação 
do seu funcionamento com melhor serviço 
potenciando dessa forma o equilíbrio económico e 
financeiro da sua exploração.

No âmbito destas comemorações, o Centro 
Multimeios de Espinho recebe em Maio o 1º 
Congresso de História Ferroviária.M
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EXPOSIÇÃO 'AMADEO' 
INAUGURADA COM ATUAÇÃO 
DE FERNANDO TORDO

Centenas de pessoas na inauguração da 
exposição em memória do pintor falecido há 
100 anos em Espinho.

Centenas de pessoas marcaram presença na 
inauguração da Exposição “Amadeo” que esteve 
patente no Museu Municipal – Fórum de Arte 
e Cultura de Espinho até ao passado dia 15 de 
dezembro.

A cerimónia de abertura foi abrilhantada com a 
participação especial do músico e compositor 
Fernando Tordo onde interpretou o tema “Amadeo” 
inspirado no pintor amarantino e lançado em 1997 
como parte integrante do álbum "Peninsular".
Pinto Moreira, Vicente Pinto e Quirino de Jesus, 
presidente, vice-presidente e vereador da Câmara 
Municipal de Espinho, marcaram presença no 
evento.

Álvaro Siza Vieira, Manuel Cargaleiro, Joana 
Vasconcelos, Júlio Resende e Nadir Afonso foram 
alguns dos criadores que conceberam obras 
inspiradas em Amadeo de Souza-Cardoso, que 
foram expostas no Museu Municipal de Espinho no 
centenário da sua morte.

Mário Bismarck, José Rodrigues, Ana Maria Pintora, 
António Carmo e Norberto Nunes são outros dos 
autores portugueses que integraram a mostra 
"Amadeo", resultante de um convite que a Câmara 

Municipal de Espinho endereçou a 100 artistas 
para que homenageassem com uma obra original 
a memória do pintor modernista que nasceu em 
Amarante a 14 de novembro de 1887 e morreu em 
Espinho a 25 de outubro de 1918.

Pinto Moreira classificou esta exposição como "uma 
oportunidade rara e original para verdadeiramente 
se compreender a marca que o artista deixou na 
sociedade portuguesa".

É pela abrangência de influências que Amadeo de 
Souza-Cardoso deixou no meio cultural e artístico 
português, que o autarca acredita que, dessa 
forma, também se estará a recuperar para Espinho 
a influência que ela detinha nas primeiras décadas 
do século XX, quando grandes vultos do universo 
das letras e das artes plásticas a procuravam para 
longas estadias balneares.
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"Amadeo de Souza-
Cardoso teve ao longo 
da sua vida uma forte 
presença em Espinho 
e quisemos assinalar 
essa ligação com um 
conjunto de iniciativas 
entre as quais se 
destaca esta exposição, 
que reúne 100 obras de 
artistas consagrados e 
emergentes, trabalhos 
que esses criadores 
já tinham concebido 
por sua iniciativa e 
outros que produziram 
agora especificamente 
para atender ao nosso 
pedido", afirmou o 
autarca Pinto Moreira.



MUNICÍPIO OFERECE 
CARRINHA ADAPTADA 
PARA EQUIPA DE RUA 
DO CENTRO SOCIAL 
DE PARAMOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO ATRIBUI 
SUBSÍDIO NO MONTANTE DE 35 961,31€ 
AO CENTRO SOCIAL DE PARAMOS PARA 
AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE NOVA VIATURA 
PARA A EQUIPA DE RUA DO SERVIÇO MÓVEL 
DE APOIO À COMUNIDADE - SMACTE. 

Com 17 anos de existência, Equipa de Rua 
do Serviço Móvel de Apoio à Comunidade do 
Centro Social de Paramos acompanha pessoas 
com consumos de substâncias psicoativas, 
numa lógica de proximidade, acessibilidade, 
complementaridade, pragmatismo e humanismo 
tentando atenuar as fragilidades da comunidade 
local, nomeadamente no que respeita à Saúde 
Pública e à pequena criminalidade.

A principal valência da Equipa de Rua do SMACTE 
direciona-se para o Programas de Substituição de 
Baixo Limiar de Exigência, com destaque para a 
disponibilização de cloridrato de metadona o que 
promove a diminuição da necessidade de comprar 
heroína nas ruas e, consequentemente, todas as 
estratégias desviantes associadas, entre as quais se 
destacam os comportamentos de risco ao nível da 
saúde e a pequena criminalidade. 
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Os custos inerentes ao funcionamento desta 
Equipa de Rua são comparticipados em 80% pelo 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências (SICAD), sendo os 
restantes 20% suportados na sua íntegra pelo 
Centro Social de Paramos. 

OBJETIVOS DO SMACTE
- Promover a redução de riscos e minimização de 
danos associada aos consumos de substâncias 
psicoativas e às práticas sexuais; 

- Promover cuidados de saúde e de higiene; 

- Contribuir para a progressiva estruturação 
biopsicossocial da população-alvo, impulsionando a 
promoção da cidadania; 

- Colaborar ativamente com a comunidade 
científica, com a comunidade local e com 
representantes com poder de decisão, com vista a 
incentivar o desenho de políticas das drogas mais 
eficazes e a promover uma perceção global positiva 
da RRMD. 



O MUNICIPIO DE ESPINHO 
VAI INVESTIR 734 MIL EUROS PARA DAR 
MELHORES CONDIÇÕES DE ENSINO AOS 
ALUNOS DE GUETIM. 

Obra terá início no primeiro semestre de 2019 e 
terá a duração aproximada de um ano.

A Câmara Municipal de Espinho lançou no passado 
mês de Outubro o concurso público para a 
empreitada que transformará o jardim-de-infância 
de Guetim num "minicentro escolar" com 1º Ciclo do 
Ensino Básico.

Para Vicente Pinto, o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Espinho com o pelouro da Educação, 
esta opção de construir deste novo equipamento 
escolar deve-se ao facto de Guetim ter uma 
escola EB1 pequena e, como o jardim-de-infância 
é um equipamento melhor e mais espaçoso, o 
executivo decidiu transformá-lo num “mini centro 
escolar” que possa juntar as crianças dos dois 
equipamentos.

Como terá um prazo de execução de 12 meses, o 
novo estabelecimento de ensino só deverá ficar 
totalmente operacional no arranque do ano lécito 
de 2020/2021. 

Quando pronto vai acolher 4 turmas do 1.º Ciclo e 
três do Pré-escolar, num total de 150 crianças. 

“MINI 
CENTRO 
ESCOLAR”

JARDIM-DE-INFÂNCIA 
DE GUETIM VAI SER 
TRANSFORMADO EM:

Vicente Pinto destaca que o equipamento escolar, 
que será uma realidade em breve, terá para além 
das salas de aula, uma biblioteca com computadores, 
salas de atividades, um recreio infantil e uma cantina 
equipada com cozinha evitando assim o transporte 
das refeições escolares tal como hoje acontece.
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42ª EDIÇÃO DO CINANIMA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA DE ANIMAÇÃO DE ESPINHO

A 42ª edição do festival que decorreu de 12 e 
18 de novembro teve 110 filmes a concurso em 
várias modalidades competitivas e ainda 265 
obras que foram exibidas em sessões temáticas 
e retrospetivas paralelas. 

O júri internacional de 2018, constituído por 
Pedro Serrazina, Riho Unt e Vera Neubauer, 

entregou o Grande Prémio da competição internacional ao documentário 
animado de Andre Hörmann e Anna Bergman, que no registo computorizado 2D 
de "Obon", contam em 15 minutos a história de Akiko Takakura, uma das últimas 
sobreviventes da bomba atómica lançada em Hiroshima. 

Entre as obras portuguesas, o Prémio António Gaio distinguiu este ano "Agouro", 
em que David Doutel e Vasco Sá revelam "a rudeza da relação entre dois primos" 
num inverno rigoroso junto ao rio e "4 Estados da Matéria", obra de estreia em 
que Miguel Pires de Matos explora num registo abstrato os diferentes estados 
físicos da natureza e a sua relação com a ciência, a arte e a religião.

Ainda na produção portuguesa, a 42º edição do Cinanima também distinguiu 
como melhor obra na categoria de realizadores menores de 18 anos o filme 
"Harmos", dirigido por um coletivo de crianças e jovens de Abrantes, e premiou 
como melhor curta de um cineasta maior de idade a obra "Viajante", de João 
Gonzalez.

Em 2019 o Cinanima regressa para a sua 43ª edição que decorrerá de 11 a 17 
de novembro.

A curta-metragem alemã "Obon" foi a 
vencedora do Grande Prémio do Cinanima 
- Festival Internacional de Cinema de 
Animação de Espinho, enquanto "Agouro" 
e "4 Estados da Matéria" venceram a 
competição portuguesa.
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LIVRO 
"VIDAS COM 
HISTÓRIA"
Foi apresentado na Câmara Municipal de Espinho o 
livro "Vidas com História" que é composto por seis 
histórias de vida de seis moradores do Complexo 
Habitacional da Quinta em Paramos.

O livro foi escrito pelas técnicas Anabela Chambel 
do Centro Social de Paramos que integra o projecto 
CLDS e por Margarida Silva, técnica do Serviço 
Social do Município de Espinho.

O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, 
entidade que apoiou a publicação deste livro fez 
o elogio  da iniciativa e valorizou a comunidade  
residente no Complexo Habitacional da Quinta.

Pinto Moreira afirmou que não é o lugar onde 
nascemos ou vivemos que nos faz ser melhores ou 
piores pessoas, mas sim o exemplo e o percurso 
das nossas vidas. Referiu como exemplos os casos 
da Vanessa Costa, 19 anos, Ricardo Mota, 23 anos, 
Noémia Silva 40 anos, César Barges, 47 anos, João 
Carlos Moreira de 68 anos e Maria de Lurdes David 
de 84 anos que são protagonistas deste livro.

O livro "Vidas com História" pretende valorizar 
a identidade, as raízes sociais e culturais e a 
autoestima da população residente no Complexo 
Habitacional da Quinta de Paramos.



INSCRIÇÕES ABERTAS 

PARA A 5ª EDIÇÃO DA BIENAL 

INTERNACIONAL DE ARTES DE ESPINHO 

QUE PELA PRIMEIRA VEZ É ABERTA À 

PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DE AMBOS 

OS GÉNEROS. 
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A Câmara Municipal de Espinho, através do Museu 
Municipal de Espinho, organiza a 5ª edição da Bienal 
Internacional de Artes, que irá decorrer entre os 
dias 25 de abril e 22 de junho de 2019. 

A organização deste evento conta com o apoio da 
empresa "Tapeçarias Ferreira de Sá”, que patrocina 
o prémio homónimo, um dos galardões a atribuir 
neste certame.

A Câmara Municipal de Espinho e a Tapeçarias 
Ferreira de Sá, querendo dar destaque à igualdade 
de género, tomaram a iniciativa de abrir a Bienal a 
ambos os sexos, pretendendo desse modo instituir 
uma plataforma mais alargada de divulgação 
e promoção das artes plásticas, bem como de 
reconhecimento das respetivas criadoras e 
criadores. 

A Bienal Internacional de Artes de Espinho, cuja 
primeira edição aconteceu em 2011, é uma mostra 
de expressões artísticas produzidas por artistas, 
que se realiza a cada dois anos e que pretende dar 
a conhecer ao público a mais variada produção 
artística levada a cabo por artistas portugueses 
e estrangeiros, nas áreas da pintura, escultura e 
desenho.

Os artistas interessados em participar na “5.ª Bienal 
Internacional de Arte de Espinho” dispõem de prazo 
até ao dia 31 de janeiro de 2019 para submeterem 
as respetivas candidaturas. 

BIENAL INTERNACIONAL 

DE ARTE DE ESPINHO

As candidaturas devem ser apresentadas 
exclusivamente em formato digital e submetidas 
através de correio eletrónico para o seguinte endereço:
museuespinho1@gmail.com 

O Museu Municipal de Espinho assume a "Bienal 
Internacional de Artes” como o evento de 
referência no âmbito das grandes mostras de artes 
plásticas e, também, como imagem de marca 
das Galerias Amadeo de Souza-Cardoso, a valência 
do museu dedicada a exposições de arte.

Ficha de inscrição e Programa e regras de 
participação disponíveis em 
http://www.espinho.pt/pt/

Grande Prémio “Prémio Tapeçarias Ferreira de Sá”, 
5.000,00 €

Prémio Bienal Internacional de Arte de Espinho, 
3.000,00 €

Prémio Especial do Júri, 
2.500,00 €

Na 5.ª Bienal Internacional de Arte de Espinho” 
serão atribuídos os seguintes prémios: 
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2 ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO OU LOCAL 
DAS INICIATIVAS PUBLICADAS NESTA 
REVISTA SÃO DA RESPONSABILIDADE DOS 
PROMOTORES. 



3, 4, 8 E 9 JAN
VARIÁVEL
CINEMA

Colette

Colette, de Wash Westmoreland
Com: Keira Knightley, Dominic West, Fiona Shaw
EUA/RU/Hungria. 2018. 111 min. Drama/Histórico. 
M/14

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 3: 16h30
Dia 4: 16h30 e 21h30
Dia 8: 16h30
Dia 9: 16h30

4 E 5, 11 E 12, 18 E 19, 25 E 26
JANEIRO 
MÚSICA

The Joker – Música ao Vivo

O ano começa no The Joker Bar com uma 
programação musical distinta. Confirme e divirta-
se com o melhor da música ao vivo.

4 e 5 – Bino Ribeiro & Milton Guedes
11 e 12 – Vítor Peixeiro Duo
18 e 19 – Black Bird 
25 e 26 – Rui Vilhena Duo

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



4 JAN
JANTAR ESPECTÁCULO

Deixem o Pimba em Paz com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo 
Jantar Espectáculo

O Casino Espinho recebe no dia 4 de Janeiro o primeiro espectáculo do 
ano com “Deixem o Pimba em Paz”, uma sátira divertida ao universo 
pimba, onde o humorista Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, vocalista 
dos Clã, se juntam a outros músicos com arranjos de jazz e pop pouco 
prováveis, com base num repertório conhecido de músicas pimba. Uma 
noite revivalista e cheia de humor com um espectáculo desconstrutivo 
e memorável. 

Casino Espinho
4 de Janeiro – Jantar Buffet: € 39/pessoa (sem bebidas)

Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade
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5 JAN
JANTAR ESPECTÁCULO

António Raminhos e Pedro Ribeiro | Jantar Espectáculo

O humorista António Raminhos regressa a Espinho acompanhado de 
Pedro Ribeiro para um serão de muitas gargalhadas.

Casino Espinho
5 de Janeiro – Jantar Buffet: € 39/pessoa (sem bebidas)

Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade
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5 JAN
18H30
CORRIDA

Corrida de São Silvestre

A 5ª edição da Corrida de São Silvestre em Espinho 
terá um percurso com 10 km de distância (partida e 
chegada na Alameda 8, junto ao Casino). 
Haverá também uma minimaratona e caminhada 
(5 km). Entretanto, pela primeira vez Espinho 
receberá a Corrida da Pequenada, para crianças dos 
4 aos 10 anos de idade, podendo cada criança ser 
acompanhada por um adulto em plena prova, uma 
vez que a mesma não é competitiva. 
O evento é uma organização conjunta da Câmara 
Municipal de Espinho e do Atletas.net.

INÍCIO DA CORRIDA: 
Av. 24 (Centro Multimeios)
PROGRAMA:
18h00 - Corrida da Pequenada femininos (500 m)
18h05 - Corrida da Pequenada masculinos (500 m)
18h30 - Caminhada (5 km)
18h30 - SÃO SILVESTRE DE ESPINHO (10km)
19h30 - Cerimónia de entrega de prémios

5 JAN
11H00 ÀS 13H00
TV

Aqui Portugal - RTP

Aqui Portugal' é o seu programa das tardes de 
sábado da RTP1, entre as 11h00 às 13h00  e das 
14h30 às 20h00, que todas as semanas parte à 
descoberta de uma localidade diferente, usos, 
costumes, tradições, e comemorações. Joana Teles, 
Hélder Reis e Catarina Camacho mostram o melhor 
de Portugal, a cultura e a arte de ser Português, 
desta feita, na cidade de Espinho.

Largo da Câmara Municipal

9, 10 E 15 JAN
10H00 E 14H30
TEATRO PARA ESCOLAS

A Farsa

As perguntas que escolhi fazer como motor de pensamento para este 
espetáculo foram as seguintes:
Como é que se comunica, em 2018, a Farsa de Inês Pereira, datada de 
1523, a miúdos de quinze anos a quem lhes é dito terem um manual 
escolar e um professor que os ajudam a aprender, mas se pagarem o valor 
de um bilhete têm direito a uma explicação performativa desse texto?
Como é que se comunica, em 2018, a Farsa de Inês Pereira, datada de 
1523, a miúdos de 15 anos que são obrigados verter, de forma escrita, a 
interpretação desse texto que lhes é dita ser a mais correta e que lhes 
garantirá a nota mais alta?...

Sala António Gaio
Destinatários 10º ano; Duração: 
1h; Dramaturgia, encenação e 
interpretação: Alexandre Sá; Direção 
Plástica: Alexandra Oliveira; Apoio à 
encenação: Alexandra Oliveira e Rita 
Burmester Produção da ATE; 
Requer marcação prévia
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ATÉ 22 JAN 2019
20H00
EXPOSIÇÃO

Mundos

A Academia de Arte Sílvia Vale apresenta uma 
exposição coletiva com 10 artistas, de 9 de 
Dezembro 2018 a 22 Janeiro 2019, na galeria do 
Centro Multimeios de Espinho.

10, 11, 13, 15 E 16 JAN
VARIÁVEL
CINEMA

O Ben Está de Volta 

Ben is Back, de Peter Hedges
Com: Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton 
EUA. 2018. 98 min. Drama. M/14

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 10: 16h30
Dia 11: 16h30 e 21h30
Dia 13: 15h00 e 18h00
Dia 15 e 16: 16h30



Orquestra Clássica de Espinho
Tiago Amado Gomes barítono
Jean-Marc Burfin direcção musical

Este concerto apresenta obras russas e americanas 
do Romantismo e do Modernismo. Ao maravilhoso 
pagão de Uma noite do Monte Calvo junta-se a 
mestria de Shostakovitch na orquestração de 
canções tradicionais anglo-americanas. O ritmo 
frenético da América do século XX encontra-
se representado por obras emblemáticas de 
compositores que representam o melhor do 
cruzamento do erudito com o popular.

11 JAN
21H30
MÚSICA

Auditório de Espinho
Bilhete: 8 euros; 
Cartão Amigo AdE: 4 euros; 
Cartão Amigo AdE: 6 euros; 
Duração: 70 minutos
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11 JAN 
JANTAR ESPECTÁCULO

Ana Arrebentinha e Vasco Correia | Jantar Espectáculo

Ana Arrebentinha ficou conhecida como o “Furacão do Alentejo”, 
depois de dar voz ao programa de rádio “Nunca mais é Sábado”. 
Vasco Correia iniciou a sua carreira como humorista em 2005 e 
participa em vários programas televisivos de Stand Up Comedy 
e em festivais de humor. A comédia faz parte da vida destes dois 
jovens alentejanos que vão contagiar o público da Sala Baccará 
com muito boa-disposição.

Casino Espinho
11 de Janeiro – Jantar Buffet: € 39/pessoa (sem bebidas)

Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade



12 JAN
18H00
MÚSICA

VII Festival Dança sem Fronteiras 

Escolas participantes:
Academia de Dança de Albufeira
Companhia de Dança do Algarve
Companhia Jovem de Dança do Porto
Escola de Ballet Isabel Lourenço - Espinho
Estúdio de Dança Margarida Valle
Escola de Ballet do Ginásio Clube de Santo Tirso
Giselle Academia de Dança - Espinho

Sala António Gaio
Bilhetes à venda no local: 6€ (preço único)
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12 JAN 
JANTAR ESPECTÁCULO

Rouxinol Faduncho com Marco Horácio
Jantar Espectáculo

Marco Horácio dá vida à personagem Rouxinol 
Faduncho e regressa ao Casino Espinho o 
dia 12 de Janeiro para mais um serão com o 
espectáculo “Mais do Mesmo”.
O Rouxinol Faduncho instalou-se no panorama 
artístico nacional em 2015 e conquistou 
massivamente os portugueses nos últimos 12 
anos, com cães de loiça e as melhores versões 
musicais. “Mais do Mesmo” é um espectáculo 
musical humorístico único em Portugal que 
segue a linha dos espectáculo anteriores, 
reinventar o humor para divertir o público 
com qualidade.

Casino Espinho
12 de Janeiro – Jantar Buffet: € 35/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a 

disponibilidade
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17, 20, 22 E 23 JAN
VARIÁVEL
CINEMA

O Cavalheiro com Arma

The Old Man and the Gun, de David Lowery
Com: Robert Redford, Casey Affleck e Sissy Spacek 
EUA. 2018. 93 min. Comédia/Crime/Drama. M/12

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 17: 16h30
Dia 20: 15h00 e 18h30
Dia 22: 16h30
Dia 23: 16h30

18 E 19 JAN
ESPECTÁCULO

Espetáculos da Escola de Bailado e Artes 
Adriana Domingues

Organização: CerciEspinho
Bilhetes: Estúdio da Escola, Rua 39 nº 335
Oculista Vitó, Rua 19 nº 242
Informações: CerciEspinho
T. 22 731 9061
Email: geral@cerciespinho.org.pt

18 JAN 
JANTAR ESPECTÁCULO

Óscar Branco | Jantar Espectáculo

O ciclo de humor no Casino Espinho, o talentoso 
Óscar Branco, conhecido no mundo artístico 
pela sua capacidade de improviso e por desafiar 
o público com muito boa-disposição. Faz parte 
da geração de cómicos que ergueu o humor na 
televisão com um programa de Stand Up Comedy 
da SIC. Em Janeiro chega à Sala Baccará para um 
serão marcante de comédia e diversão. 

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



19 JAN 
A 2 MAR
EXPOSIÇÃO

Exposição retrospetiva de Jaime Silva (n. 1947)
"Viacrucis, na util ização do termo em latim, remete-nos, 
simbolicamente, para o caminho percorrido por Jesus Cristo, 
do Pretório de Pilatos até ao Monte Calvário, onde teria lugar 
a crucificação. Em Jaime Silva o exercício da pintura surge 
num intervalo difuso e conturbado da impossibil idade de 
representação ou como representação do filho de Deus ..." 
Helena Mendes Pereira

Museu Municipal de Espinho

VIACRUCIS
a pintura como 
interrogação

P. 33 REVISTA 
ESPINHO JAN-FEV

19 JAN
15H00
CONFERÊNCIA

A iniciativa Ink Talents pretende com estas conferências iniciar o debate entre 
profissionais e as várias entidades públicas e privadas envolvidas nesta atividade 
com a finalidade de criar um código deontológico e criar legislação para regular o 
setor e reunir tatuadores, body piercers, modificadores corporais, proprietários, 
gerentes e funcionários de Estúdios de Tatuagem, Piercing e Modificação 
Corporal e profissionais de entidades públicas e privadas direta e indiretamente 
envolvidos neste sector, assim como debater a legislação em vigor e identificar as 
necessidades e obrigações atuais dos profissionais.

Museu Municipal de Espinho

19 JAN
JANTAR ESPECTÁCULO

Nilton | Jantar Espect

O incontornável Nilton será o responsável 
por levar a Sala Baccará ao rubro em mais um 
serão de comédia no dia 19 de Janeiro, com o 
espectáculo “Falta de Juízo”, onde revela o que o 
diverte e o que o faz rir no seu dia-a-dia. Nilton é 
uma das figuras mais conhecidas e acarinhadas 
pelo público em Portugal. Uma noite inesquecível 
onde a falta de humor não tem lugar à mesa.

Casino Espinho
19 de Janeiro – Jantar Buffet: € 35/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a 
disponibilidade

“O Futuro da 
Tatuagem em 
Portugal”



25 JAN
JANTAR ESPECTÁCULO

Luís Fil ipe Borges e Hugo Rosa
Jantar Espectáculo

Neste espectáculo Luis Filipe Borges é acompanhado por Hugo 
Rosa, um jovem humorista reconhecido no mundo da Stand Up 
Comedy. Hugo Rosa descobriu a sua paixão pela comédia em 2009 
e no ano seguinte começou a explorar outras vertentes desta 
arte como o improviso, o guionismo e a escrita criativa. Juntos 
prometem levar o público “às lágrimas” na Sala Baccará.

Casino Espinho
25 de Janeiro – Jantar Buffet: €39/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade
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24, 25, 27, 29 E 30 JAN
VARIÁVEL
CINEMA

Green Book - Um Guia para a Vida

Green Book, Peter Farrelly
Com: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Don Stark
EUA. 130 min. Drama/Comédia

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 5,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 6,5€ (adulto)
6€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 24: 16h30
Dia 25: 16h30 e 21h30
Dia 27: 15h00 e 18h00
Dia 29: 16h30
Dia 30: 16h30



26 JAN
JANTAR ESPECTÁCULO

Aldo Lima | Jantar Espectáculo

Para fechar em chave de ouro o ciclo de comédia no 
Casino Espinho, no dia 26 de Janeiro, entra em cena 
Aldo Lima com o seu novo espectáculo “Aldo Lima 
desde pequenino”. Durante cerca de uma hora e meia, 
o humorista viaja de forma inteligente e inquietante 
através de experiências com que todos se identificam, 
sempre com o humor como tónica principal.

26 JAN A 2 MAR
EXPOSIÇÃO

"Personalidades" 
Exposição de Fotografia de Domingos Santos

Domingos Santos é fotógrafo profissional 
e pertence à 3ª geração de uma família de 
fotógrafos. Ao longo dos últimos 30 anos tem tido a 
oportunidade de fotografar diversas personalidades 
nacionais e internacionais. No 30º aniversário do 
seu percurso profissional, que coincide com os 100 
anos da sua família na fotografia, decidiu fazer uma 
exposição de fotografias suas, de algumas dessas 
figuras públicas (desde artistas de entretenimento, 
músicos, políticos, jogadores de futebol, 
empresários, etc).

Galeria do Centro Multimeios de Espinho.
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31 JAN, 1, 2, 3, 5 E 6 FEV
VARIÁVEL
CINEMA

Correio de Droga

The Mule, de Clint Eastwood
Com: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence 
Fishburne, Dianne Wiest
EUA. 2018. 116 min. Crime/Drama/Thriller

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 5,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 6,5€ (adulto)
6€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 31: 16h30
Dia 1 e 2: 16h30 e 21h30
Dia 3: 15h00 e 18h00
Dia 5: 16h30
Dia 6: 16h30

Casino Espinho 26 de Janeiro – Jantar Buffet: €35/pessoa (sem bebidas) Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade



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

Mary, Rainha dos Escoceses 

Mary, Queen of Scots, de Josie Rourke
Com: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Joe Alwyn
EUA. 2018. 124 min. Drama/Histórico

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 7: 16h30
Dia 8: 16h30 e 21h30
Dia 9: 16h30 e 21h30
Dia 10: 15h00 e 18h00
Dia 12: 16h30
Dia 13: 16h30
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1 E 2 FEV 

Edu Miranda | Jantar Concerto

A dar início ao mês de Fevereiro, Edu Miranda Trio, é o projeto de música 
instrumental que combina a sonoridade acústica particular do bandolim com a 
guitarra e a bateria, que irá pisar o palco do Casino Espinho.
O trio, composto por Edu Miranda, Tuniko Goulart e Giovaini Goulart apresentam 
os ritmos como o chorinho, o samba, o baião, o forró e o maracatu que farão 
parte deste espetáculo vincado pelo virtuosismo e boa disposição.

Casino Espinho
1 de Fevereiro – Jantar Buffet: € 39/pessoa (sem bebidas)
2 de Fevereiro – Jantar Espectáculo: € 32,5/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade

JANTAR ESPECTÁCULO
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8 E 9 FEV
MÚSICA

Cheios de “Amor” para dar, o Trio Pagú é a banda que se segue para 
animar o mês de Fevereiro no Casino Espinho.
O Trio Pagú surge em Janeiro de 2004 com a vontade de reinterpretar 
clássicos da Bossa nova e da Música Popular Brasileira. Para tal 
recorreram a uma formação composta por guitarra, percussão e voz, 
contando já com dois discos editados, e ainda este ano editaram 
o terceiro álbum “Amor”, onde nele se fundiram as influências de 
grandes músicos que originam o movimento bossa nova.

Casino Espinho
8 de Fevereiro 
Jantar Buffet: € 39/pessoa
(sem bebidas)
9 de Fevereiro
Gastronomia da Lampreia: €55/pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade

9 FEV
21H30
MÚSICA

Eduardo Cardinho "In Search of Light"

Eduardo Cardinho vibrafone
João Barradas acordeão midi
André Rosinha contrabaixo
Bruno Pedroso bateriao musical

Eduardo Cardinho apresenta em estreia o 
seu novo disco In Search of Light, que foi 
gravado em Julho de 2018 com a colaboração 
do saxofonista de renome mundial Ben 
Van Gelder, do virtuoso acordeonista João 
Barradas e de uma sólida secção rítmica com 
Bruno Pedroso e André Rosinha, contando 
ainda com um quarteto de cordas em algumas 
das músicas. O vibrafonista tem vindo a 
afirmar-se seriamente no panorama jazzístico 
português. Em 2016 editou o álbum Black 
Hole, aclamado pela crítica e considerado 
um dos melhores discos de jazz do ano (Jazz.
pt e Jazz Logical). A música que apresenta foi 
escrita e pensada para esta formação durante 
a sua estadia em Amsterdão.

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

Trio Pagú
Jantar Concerto



14 FEV
21H30
JANTAR ESPECTÁCULO

Dia dos Namorados com Herman José
Jantar Concerto

No Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro de 2019, 
o Casino Espinho prepara um serão animado 
para todos os apaixonados com um espectáculo 
de Herman José acompanhado da sua banda.
Mais do que um humorista e homem de televisão, 
o artista sempre foi um “entertainer” e neste 
registo é um “one man show”.
A música, a comédia “stand-up” e a representação 
juntam-se num espectáculo que joga com o 
momento e o público: as histórias de vida, as 
músicas e as personagens criadas ao longo dos 
últimos 40 anos.

Casino Espinho
Jantar- Concerto: €50/pessoa
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14, 15, 16, 17, 19 E 20 FEV
VARIÁVEL
CINEMA

ESTREIA NACIONAL
Richard Says Goodbye 

Richard Says Goodbye, de Wayne Roberts
Com: Johnny Depp, Zoey Deutch, Danny Huston
EUA. 2018. 90 min. Drama/Comédia

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 14: 16h30
Dia 15 e 16: 16h30 e 21h30
Dia 17: 15h00 e 18h00
Dia 19 e 20: 16h30

21, 22, 24, 26 E 27 FEV
VARIÁVEL
CINEMA

Destroyer

Destroyer, de Karyn Kusama
Com: Nicole Kidman, Tatiana Maslany, Sebastian Stan
EUA. 2018. 123 min. Drama/Crime/Thriller

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 21: 16h30
Dia 22: 16h30 e 21h30
Dia 24: 15h00 e 18h00
Dia 26 e 27: 16h30

15 e 16 FEV

MÚSICA

Samba Lêlê | Jantar Concerto

Os Samba Lêlê regressam ao Casino Espinho a 15 
e 16 de Fevereiro, para duas noites de verdadeiro 
samba, tal como é tocado e cantado nas mais 
famosas rodas de samba do Rio de Janeiro.
O grupo Samba Lêlê foi formado em 1973 por um 
grupo de estudantes brasileiros da Universidade de 
Coimbra, que decidiram unir-se pela mesma paixão, 
a originalidade do samba brasileiro.

Casino Espinho 
15 de Fevereiro – Jantar Buffet: €39/pessoa (sem bebidas)
16 de Fevereiro – Gastronomia do Rodízio: €50 /pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa – Baccará - sujeito a disponibilidade
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22 FEV
21H30
MÚSICA

Eduardo Cardinho 
"In Search of Light"

Nuno Soares violino
Youri Popov piano

PROGRAMA
LUÍS DE FREITAS BRANCO
Primeira Sonata para violino e piano
Segunda Sonata para violino e piano
Prélude para violino e piano

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

23 FEV A 30 MAR
10H00-17H00
EXPOSIÇÃO

“Pintura ou não Pintura”

O Forum de Arte e Cultura de Espinho abre 
o seu espaço à comunidade académica e 
dá oportunidade aos alunos finalistas da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto de exporem os seus trabalhos da cadeira 
de Mosaico, numa exposição intitulada “Pintura 
ou não Pintura”.

Auditório do Forum de Arte e Cultura de Espinho



MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO 

Sessão Dupla: Observação + Sessão de Planetário

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

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

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

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

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

5 e 12 JAN
15h30 
9,16 e 23 FEV
15h30

Lendas do Céu 
Noturno: Perseu e 
Andrómeda

Perseu e Andrómeda é 
uma divertida versão 
da história da princesa 
Andrómeda, que, por 
castigo divino pela 
vaidade de sua mãe, 
é sacrificada a um 
monstro marinho – e 
salva pelo herói Perseu.

Duração: 40 min. 
Classificação: M/4

6 e 13 JAN
15h30
10,17 e 24 FEV
15h30

A Vida das Árvores

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

Duração: 45 min. 
Classificação: M/4

5 e 12 JAN
16h30
9,16 e 23 FEV
16h30

Nós somos Aliens 
(3D)

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

Duração:
45 min. 
Classificação: M/8

6 e 13 JAN
16h30
10,17 e 24 FEV
16h30

Sol, a Nossa Estrela

Descubra os segredos 
da estrela mais 
importante das nossas 
vidas nesta sessão de 
planetário e deixe-se 
envolver por imagens 
nunca antes vistas 
da violenta superfície 
do Sol no formato de 
cinema imersivo.

Duração: 45 min. 
Classificação: M/8
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22 E 23 FEV
JANTAR ESPECTÁCULO

Samba sem Fronteiras
Jantar Concerto

Samba sem Fronteiras é o nome do grupo brasileiro que 
promete entusiasmar o público do Casino Espinho nos 
dias 22 e 23 de Fevereiro.
Samba Sem Fronteiras acontece para valorizar o 
samba de raiz e sem deixar de lado produções mais 
contemporâneas, este grupo solta a voz, ensina um 
pouco da essência do samba e da música brasileira.
A sonoridade trazida divertirá e valorizará ainda mais 
este segmento da música popular brasileira, tornando 
um momento muito especial.

Casino Espinho
22 de Fevereiro – Jantar Buffet: € 39/pessoa (sem bebidas)
23 de Fevereiro – Jantar Espetáculo: € 32,5/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa - Baccará - sujeito a disponibilidade
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28 FEV, 1, 2, 3, 5 E 6 MAR
VARIÁVEL
CINEMA

ESTREIA NACIONAL
Stan & Ollie 

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

Multimeios de Espinho
Bilhete Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados  – 5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões Dia 28: 16h30
Dia 1 e 2: 16h30 e 21h30
Dia 3 e 5: 15h00 e 18h00
Dia 6: 16h30



BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / ATIVIDADES REGULARES

3 JAN / 7 FEV
14h30 às 16h
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PERÍODO LETIVO
POR MARCAÇÃO

POR MARCAÇÃO

“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. 

Destinatários Séniores do 
concelho

“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.

Destinatários 1.º e 2.º Ciclo 
do Ensino Básico (1 turma)

SEGUNDAS-
-FEIRAS*

*(exceto interrupções 
letivas)

As vogais são demais!

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

Destinatários pré-escolar 
(1 grupo)

“Grãos de Areia”

História de Espinho em 
Teatrinho de Sombras, 
precedida de uma visita 
guiada às exposições 
permanentes do Museu 
Municipal.

Destinatários 1.º e 2.º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino 
Secundário (1 turma)

QUINTAS-FEIRAS*
10h às 11h

QUARTAS-FEIRAS* 
POR MARCAÇÃO

Visitas guiadas à 
Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva

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

Destinatários todos os ciclos 
de ensino (1 turma) e público 
em geral (máx. 26 pessoas)

“A história local vai 
às escolas”

Sessões pedagógicas 
que pretendem 
estimular crianças e 
jovens a descobrir e 
explorar a história local.

Destinatários  todos os 
ciclos de ensino (máx. 2 
turmas)

SEXTAS-FEIRAS*
POR MARCAÇÃO

*(exceto interrupções 
letivas)

*(exceto interrupções 
letivas)

Visitas guiadas 
às exposições 
permanentes do 
Museu Municipal de 
Espinho

Visita e 
acompanhamento 
às exposições 
permanentes “A Fábrica 
Brandão, Gomes & Cia” 
e “Arte Xávega/ Bairro 
Piscatório”.

Destinatários todos os 
ciclos de ensino (número de 
alunos por visita a definir 
previamente) público em 
geral (mínimo 10 pessoas)

POR MARCAÇÃO

Visitas guiadas 
e interativas 
às exposições 
temporárias do 
Fórum de Arte e 
Cultura 
de Espinho (FACE)

Visita e 
acompanhamento das 
exibições artísticas, 
com ou sem atividade.

Destinatários todos os ciclos 
de ensino (1 turma)
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ATA N.º 20/2018

Deliberação N.º 178/2018
Aprovação da ata n.º 19/2018 de 18 
de setembro
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade.

Deliberação N.º 179/2018
Protocolo de Cooperação entre a 
Câmara Municipal de Espinho e o 
Centro Social de Paramos  
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o 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 2018/2019, pelo valor 
base de €20.400,00 isento de IVA.

Deliberação N.º 180/2018
Incumprimento do Pagamento da 
Renda Mensal; Proposta para a 
CME determinar a resolução do 
arrendamento apoiado e a cessação do 
respetivo direito de ocupação do fogo
Deliberado, por unanimidade, 
manifestar a inquilino 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 ao abrigo e 
nos termos do “Regulamento de 
Habitação Social do Município 
de Espinho” em virtude da 
situação de incumprimento do 
dever de pagamento da renda 
por um período de nove meses 
consecutivos.

Deliberação N.º 181/2018
Incumprimento do Pagamento da 
Renda Mensal; Proposta para a 
CME determinar a resolução do 
arrendamento apoiado e a cessação do 
respetivo direito de ocupação do fogo
Deliberado, por unanimidade, 
manifestar ao inquilino e respetivo 
agregado familiar a intenção 
de determinar a resolução 

UM DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZOITO

do arrendamento apoiado e 
cessação do respetivo direito 
de ocupação do fogo que se lhe 
encontra atribuído, ao abrigo e 
nos termos do “Regulamento de 
Habitação Social do Município 
de Espinho” em virtude da 
situação de incumprimento do 
dever de pagamento da renda 
por um período de sete meses 
consecutivos.

Deliberação N.º 182/2018
Incumprimento do Pagamento da 
Renda; Proposta extraordinária e 
excecional para liquidação integral 
da dívida sem pagamento da 
indemnização
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar, de forma extraordinária 
e excecional, a ocupação do fogo 
sito no Conjunto Habitacional 
da Ponte de Anta, ao abrigo do 
“Regulamento de Habitação 
Social do Município de Espinho” 
procedendo ao pagamento de 
forma integral e numa única 
prestação, do montante das rendas 
em atraso. 

Deliberação N.º183/2018
Festas em honra de N. Sra. dos Altos-
Céus e São Mamede
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido da Comissão 
de Festas em honra de N. Sra. 
dos Altos-Céus e São Mamede 
para que o Grupo de Bombos da 
comissão de festas possa efetuar 
a divulgação das festividades 
nas principais ruas da Cidade de 
Espinho. Mais deliberou informar 
que o pedido de realização do 
peditório deverá ser dirigido à 
secretaria-geral do Ministério da 
Administração Interna, por ser a 
entidade competente nesta matéria.  

Deliberação N.º 184/2018
Liga Portuguesa Contra o Cancro – 
Peditório Nacional a favor dos Doentes 
Oncológicos
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido do Núcleo 
Regional do Norte da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro para 
realizar o Peditório Nacional a favor 

dos Doentes Oncológicos na área 
territorial do município de Espinho.

Deliberação N.º 185/2018
Cerciespinho - Pedido de autorização 
de venda em espaço público –
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente que autorizou o pedido 
da Cerciespinho para venda em 
espaço público no âmbito da 
2.ª fase da campanha Pirilampo 
Mágico 2018.

Deliberação N.º 186/2018
Alteração à Tabela de Preços
Deliberado, por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do PS, 
aprovar a alteração da tabela de 
preços, a qual entrara em vigor no 
dia 01 de outubro de 2018.

ATA N.º 21/2018
DEZASSEIS DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO

Deliberação Nº 187/2018
Aprovação da ata n.º 20/2018 de 1 de 
outubro
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. 

Deliberação Nº 188/2018
Programa de Oferta de Cheque-
Educação para o ano letivo 2018/2019 
e alteração às condições de acesso
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Programa Cheque-
Educação para o ano letivo 
2018/2019, pelo valor de 
€103.992,00 e alteração às 
condições de acesso.

Deliberação Nº 189/2018
Projeto de Inovação Social “À Barca, 
À Barca”
Deliberado por unanimidade, 
aprovar o cofinanciamento do 
Projeto de Inovação Social “À 
Barca, À Barca” até ao montante 
de €8.824, para os três anos de 
implementação do projeto, de 2018 
a 2020.
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Deliberação Nº 190/2018
Terceira alteração à constituição da 
Comissão Municipal de Toponímia
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a terceira alteração 
à Comissão Municipal de 
Toponímia, passando esta a ser 
constituída pelo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, Dr. Pinto 
Moreira ou o seu representante - 
Vereadora Lurdes Ganicho; pela 
Sra. Presidente da Assembleia 
Municipal, Dra. Filomena 
Maia Gomes; pelo Chefe da 
Divisão de Obras Particulares 
e Licenciamentos, Arq. José 
Costa; pela Chefe de Divisão 
de Planeamento e Projetos 
estratégicos, Arq. Sandra Almeida; 
pelo Chefe de Divisão de Cultura 
e Museologia, Dr. Armando 
Bouçon; por uma personalidade de 
reconhecida relevância social, Prof. 
Dra. Graça Guedes; por um dos 
Presidentes da Junta da Freguesia 
a que disser respeito o arruamento 
em análise (Silvalde ou Anta-Guetim 
ou Espinho ou Paramos).

Deliberação Nº 191/2018
Atribuição de subsídio - Festas em 
Honra Nossa Senhora dos Altos-Céus e 
S. Mamede 2018
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 3.000,00€, à 
Fábrica da Igreja Paroquial de Anta, 
como entidade responsável pela 
Festa em Honra Nossa Senhora 
dos Altos-Céus e S. Mamede, em 
Esmojães - Anta, assumindo o 
município os gastos relativos ao 
consumo de eletricidade para as 
ornamentações da mesma.

Deliberação Nº 192/2018
Celebração de Protocolo de 
colaboração entre o Município de 
Espinho e a Associação Cantinho da 
Ramboia Futebol Clube
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e 
celebrar, com a “Associação 
Cantinho da Ramboia Futebol 
Clube” o referido Protocolo de 
colaboração entre o Município de 
Espinho e a Associação Cantinho 
da Ramboia Futebol Clube para 

efeitos da utilização das instalações 
da Unidade C do edifício do antigo 
«Matadouro Municipal».

Deliberação Nº 193/2018
Ampliação e requalificação da escola 
básica Sá Couto – revogação da 
decisão de contratar
Deliberado, por maioria e 
abstenção dos Vereadores do 
PS, determinar o seguinte: A. A 
não adjudicação da execução da 
empreitada de “AMPLIAÇÃO E 
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 
BÁSICA SÁ COUTO”, por força do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 79.º do CCP; B. A revogação 
da decisão de contratar identificada 
na deliberação n.º 142/2018 
tomada em reunião ordinária de 8 
de agosto; C. A realização de todas 
as formalidades necessárias ao 
término do procedimento em causa.

Deliberação Nº 194/2018
Decisão de contratar, aprovação das 
peças para abertura do procedimento 
por concurso público, para a execução 
da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO 
DO J.I. DE GUETIM - ESCOLA BÁSICA DE 
GUETIM”
Deliberado, por maioria e 
abstenção dos Vereadores do 
PS, o seguinte: A. Determinar a 
abertura de um procedimento pré-
contratual com vista à execução 
da empreitada de obras públicas 
de “REQUALIFICAÇÃO DO J.I. 
DE GUETIM – ESCOLA BÁSICA 
DE GUETIM” pelo valor base de 
743.000,00€ acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor; B. Aprovar a 
estimativa do valor do contrato em 
824.730,00€, acrescido da taxa 
de IVA legal em vigor, nos termos 
do pedido de autorização de 
despesa e informação, elaborada 
pela Divisão de Obras Municipais; 
C. Determinar a não contratação 
por lotes; D. Aprovar as peças do 
procedimento, incluindo o projeto 
de execução; E. Determinar que 
a condução deste procedimento 
seja realizada pelo Júri do 
Procedimento, delegando neste 
órgão as respetivas competências, 
com exceção da competência 

para a retificação das peças 
dos procedimentos, para a 
decisão sobre erros ou omissões 
identificados pelos interessados, 
para a decisão de qualificação dos 
candidatos ou para a decisão de 
adjudicação. 

Deliberação Nº 195/2018
Empreitada de obras públicas 
de “Requalificação do Canal 
Ferroviário do Concelho de Espinho 
e Estacionamento Subterrâneo – 
Interface” - Primeira proposta de 
trabalhos a mais e trabalhos de 
suprimento de erros e omissões
Deliberado por maioria e votos 
contra dos Vereadores do PS, a 
modificação objetiva ao acima 
identificado, nos seguintes 
termos: i. Aprova o pedido 
de autorização de despesa e 
informação da Divisão de Obras 
Municipais- DOM e mapas anexos. 
II. Aprovar a realização da despesa 
correspondente à modificação 
objetivo deste contrato em virtude 
da execução de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento 
de erros, no montante global 
de 90.352,07€, acrescido IVA, à 
taxa legal em vigor. III. Ordena 
a execução, pelo empreiteiro, 
dos trabalhos a mais e dos 
trabalhos de suprimento de erros e 
omissões, identificados no pedido 
de autorização de despesa. IV. 
Determina que o empreiteiro preste 
caução, nos termos do artigo 89.º 
do CCP, no valor de 4.517,60€. 
V. Aprova a minuta do contrato 
adicional n.º1 ao contrato inicial 
desta empreitada, para efeitos da 
formalização das modificações 
objetivas. 

Deliberação Nº 196/2018
Delegação de competências 
relacionadas com sistema de 
mobilidade e serviço público de 
transportes de passageiros
Deliberado, por unanimidade, 
remeter, de novo, à Assembleia 
Municipal o dossiê referente à 
delegação de competências 
relacionadas com sistema de 
mobilidade e serviço público 
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de transportes de passageiros 
para efeitos de autorização 
de celebração do Contrato 
Interadministrativo da delegação 
de competências relacionadas 
com sistema de mobilidade e 
serviço público de transportes 
de passageiros entre a Área 
Metropolitana do Porto e o 
Município de Espinho, nos termos 
da minuta apresentada pela AMP.

Torneio Internacional Solverde – 
agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da 
carta da Associação Académica de 
Espinho a agradecer todo o apoio 
prestado pela Câmara no Torneio 
Internacional Solverde.

Grupo Coral La Brenadienne – 
agradecimento
A Câmara tomou conhecimento 
do e-mail da Direção do Orfeão 
de Espinho a agradecer todo o 
empenho e colaboração prestados 
pela Câmara na calorosa receção 
do Grupo Coral La Brenadienne, na 
cidade de Espinho.

Mobiliário Escolar Doado – 
agradecimento
A Câmara tomou conhecimento 
do e-mail remetido pelo Cônsul 
Honorário da República da Guiné 
Bissau, Dr. Joaquim Luís de 
Almeida e Sousa a agradecer a 
oferta de mobiliário escolar para a 
região de Buba.

ATA N.º 22/2018
TRINTA E UM DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO
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Deliberação Nº 197/2018
Aprovação da ata n.º 21/2018 de 16 
de outubro
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade.

Deliberação Nº 198/2018
Reconhecimento de situação a 
abranger no âmbito do Programa 
de Regularização extraordinária de 
vínculos precários na Administração 

Pública (Lei nº 112/2017, de 29 de 
dezembro) nos termos do deliberado 
pela Câmara Municipal de Espinho 
em sua reunião de 3 de setembro de 
2018; Descrição do conteúdo funcional 
correta (um [1] Assistente Operacional 
DSBA - Canalizador): 
Deliberado, por unanimidade, 
ao abrigo do programa de 
regularização extraordinária dos 
vínculos precários; PREVPAP 
reconhecer que o posto de 
trabalho, corresponde a 
necessidade permanente do 
Município - prevendo o Mapa de 
Pessoal do Município de Espinho 
para o ano de 2018 lugar para 
esse posto de trabalho e existe 
cabimentação orçamental para o 
efeito - e que o vínculo jurídico dos 
colaboradores que exerceram essas 
funções é inadequado, para que 
possam ser encetados os trâmites 
e procedimentos para efeitos da 
regularização extraordinária deste 
vínculo precário.

Deliberação Nº 199/2018
Delimitação de 10 novas Áreas de 
Reabilitação Urbana
Deliberado, por maioria e 2 
abstenções dos Vereadores do PS, 
aprovar as delimitações das 10 
novas Áreas de Reabilitação urbana 
(ARU’s), nos termos do n.º 1 do 
artigo 13.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU).

Deliberação Nº 200/2018
Proposta de correção material do 
Plano de Pormenor do Estádio do 
Sporting Clube de Espinho
Deliberado, por maioria com dois 
votos contra dos Vereadores do 
PS, proceder à correção material 
do Plano de Pormenor do Estádio 
do Sporting Clube de Espinho, nos 
termos do artigo 122.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT).

Deliberação Nº 201/2018
Documentos Previsionais para o ano 
2019
Deliberado, por maioria com dois 
votos contra dos Vereadores 
do PS, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal os 
Documentos Previsionais para o 
ano 2019 – Opções do Plano e 
proposta de Orçamento.

Deliberação Nº 202/2018
Contratação de Empréstimo a Médio e 
Longo Prazo para aplicação exclusiva 
na liquidação da Dívida Total à EDP 
Distribuição Energia, S.A.
Deliberado, por maioria com dois 
votos contra dos Vereadores do PS, 
submeter à Assembleia Municipal 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 Pagamento com a 
EDP, ao abrigo do artigo 101.º da 
Lei do Orçamento de Estado para 
2018.

Deliberação Nº 203/2018
Pedido de parecer prévio vinculativo 
sobre a celebração de contrato de 
aquisição de serviços na modalidade 
de tarefa para “Responsabilidade 
Técnica pela Exploração de 
Instalações Elétricas”
Deliberado, por maioria com 2 
votos contra dos Vereadores 
do PS, emitir parecer prévio 
vinculativo para a celebração de 
contrato de aquisição de serviços 
de “Responsabilidade Técnica 
pela Exploração de Instalações 
Elétricas”, na modalidade de tarefa, 
por ajuste direto simplificado pelo 
valor base de 4.760,00€ a que 
acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Deliberação Nº 204/2018
Pedido de parecer prévio vinculativo 
sobre a celebração de contrato de 
aquisição de serviços na modalidade 
de tarefa para “Revisão de projetos de 
Eletricidade e ITUR”
Deliberado por maioria com 2 votos 
contra dos Vereadores do PS, 
emitir parecer prévio vinculativo 
para a celebração de contrato de 
aquisição de serviços de “Revisão 
de Projetos de Eletricidade e ITUR”, 
na modalidade de tarefa, por ajuste 
direto simplificado pelo valor base 
de 3.000,00 a que acresce o IVA à 
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taxa legal em vigor, pelo prazo de 
365 dias. 

Deliberação Nº 205/2018
Aprovação das “Normas Internas 
de organização e funcionamento do 
programa municipal de incentivo à 
natalidade «Cheque-Bebé - Nascer em 
Espinho»”
Deliberada, por unanimidade, 
no âmbito das atribuições 
genéricas dos municípios em 
matéria de saúde de promoção 
do desenvolvimento e ao abrigo 
da competência regulamentar das 
câmaras municipais aprovar as 
“Normas Internas de organização 
e funcionamento do programa 
municipal de incentivo à natalidade 
«Cheque-Bebé – Nascer em 
Espinho»”, que estabelecem 
as regras que norteiam a sua 
atribuição e a organização e 
funcionamento deste programa.

Deliberação Nº 206/2018
Aprovação das “Normas Internas de 
Organização e Funcionamento do 
Fundo de Emergência Social Municipal 
para 2018”
Deliberado, por unanimidade, no 
âmbito das atribuições genéricas 
dos municípios em matéria de 
ação social e saúde e ao abrigo 
da competência regulamentar das 
câmaras municipais aprovar as 
“Normas Internas de Organização 
e Funcionamento do Fundo de 
Emergência Social Municipal para 
2018”, que estabelecem as regras 
que norteiam a sua atribuição 
e a execução deste programa 
municipal no corrente ano civil. 

Deliberação Nº 207/2018
Início de procedimento com vista 
à atribuição a título excecional e 
extraordinário de uma habitação T2 
em regime de arrendamento apoiado, 
sita na Avenida São João de Deus, 
n.º 2262 – 2º direito – freguesia de 
Silvalde
Deliberado por unanimidade, 
encetar um procedimento 
excecional e extraordinário com 
vista à atribuição em regime de 
arrendamento apoiado do fogo 

de tipologia T2, propriedade 
do município, sito na Avenida 
São João de Deus, freguesia de 
Silvalde, no qual os/as candidatos/
as que eventualmente venham 
a recusar o fogo não sejam 
prejudicados na pontuação 
atribuída que ocupam na listagem 
de hierarquização de candidatos 
admitidos para atribuição de 
habitação social, de acordo com os 
termos e fundamento constantes na 
proposta da DASIS. 

Deliberação Nº 208/2018
Protocolo de Colaboração com a 
Academia de Música de Espinho 
– Atividade de Enriquecimento 
Curricular (AEC) - 2018/2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o “Protocolo de 
Colaboração entre o Município 
de Espinho e a Academia de 
Música de Espinho, no âmbito 
das Atividades de Enriquecimento 
Curricular no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, para o ano letivo 
2018/2019”, pelo valor base de 
€24.130,48 isento de IVA. 

Deliberação Nº 209/2018
Festa de São Martinho de Anta:
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido da Comissão de 
Festas de São Martinho de Anta, 
para realização da Festa em Honra 
de São Martinho, no Largo do 
Souto na Vila de Anta. 

Deliberação Nº 210/2018
Festa de São Martinho de Anta 2018 - 
ocupação da via pública: Deliberado, 
por unanimidade, autorizar o 
pedido da representante do projeto 
da festa em honra ao São Martinho 
de Anta, para o encerramento da 
rua da Igreja e Rua do Passal, em 
Anta, para preparação dos tapetes 
florais, bem como ocupação da 
via pública para passagem da 
Procissão Solene. 

Deliberação Nº 211/2018
Atribuição de subsídio à Festa em 
Honra S. Martinho de Anta 2018: 
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 3.000,00€ 

à Fábrica da Igreja Paroquial de 
Anta, como entidade responsável 
pela Festa em Honra S. Martinho 
de Anta, em Anta, assumindo o 
município os gastos relativos ao 
consumo de eletricidade para as 
ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 212/2018
Indemnização acidente com a viatura 
60-PF-81
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o pagamento do valor 
de 293,76€ a FINLOG – Aluguer 
e Comércio de Automóveis SA, , 
referentes aos prejuízos decorrentes 
do acidente ocorrido com a viatura 
60-PF-81. 

Fundação Serralves – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento 
da carta remetida pela Fundação 
Serralves, a manifestar o seu 
profundo agradecimento pela 
abertura que a Câmara Municipal 
de Espinho demonstrou no evento 
“A Festa do Outono”, contribuindo 
de forma significativa para a 
dinâmica do evento e do respetivo 
impacto bem como para o reforço 
da relação de parceria institucional, 
que reputam de relevante 
importância.

Irmandade de Nossa Senhora D`Ajuda 
– agradecimento
A Câmara tomou conhecimento 
da carta da Irmandade de Nossa 
Senhora D`Ajuda, a agradecer a 
presença do Sr. Presidente da 
Câmara, na missa campal e na 
solene procissão, em honra da 
Padroeira, Nossa Senhora D`Ajuda. 
Agradece ainda o empenhamento 
pessoal do Sr. Presidente da 
Câmara e também dos seus 
colaboradores. 

Associação dos Antigos Alunos das 
Escolas da Feira e da Tourada – 
agradecimento
A Câmara tomou conhecimento 
da carta recebida pelo Presidente 
da Associação dos Antigos Alunos 
das Escolas da Feira e da Tourada, 
a agradecer toda a colaboração 
prestado pela Câmara Municipal




