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Espinho vive um tempo de transformação e requalificação do espaço público que estou certo
vai valorizar muito o nosso território urbano. O investimento público municipal tem gerado
um efeito catalisador no investimento privado, designadamente no sector imobiliário.
Há mais construção de novos edifícios, há mais reabilitação do património edificado.
Resultado do novo PDM e de um conjunto de regulamentos e incentivos municipais. Valeu
a pena a aposta nestes e noutros instrumentos para criar novas dinâmicas que visam o
desenvolvimento estratégico da cidade e do concelho de Espinho.
Uma cidade só se torna mais atrativa, mais bonita, mais amiga do turismo se o seu
território for aprazível, acessível e com uma combinação equilibrada de preço, qualidade e
hospitalidade da população.

EDITORIAL

Pinto Moreira Presidente da Câmara Municipal de Espinho

Estamos nesse caminho encetando um conjunto de obras em infraestruturas básicas que
se reclamam há muito tempo. Está em marcha o plano de obra para nos próximos cinco anos
concluir a renovação de toda a rede de abastecimento de água num investimento de cerca
de 9 milhões de euros para substituir condutas de fibrocimento, eliminar ruturas e alargar
a cobertura.
Estão concluídas as obras de expansão da rede de saneamento e abastecimento de água no
Bairro Piscatório em Silvalde, na rua da Congosta em Anta e na rua da Solverde em Espinho.
Hoje todos os aglomerados populacionais do concelho de Espinho estão servidos pelas
infraestruturas básicas indispensáveis à qualidade de vida e ambiental da população.
Mas não bastam infraestruturas! Uma cidade e um município é feito de pessoas e para as
pessoas. Queremos mais crianças a nascer em Espinho, queremos mais jovens casais a
viver e a construir o futuro na nossa terra. A Câmara Municipal acaba de lançar o programa
“Cheque-Bebé nascer em Espinho” que vai atribuir um incentivo de 750 euros às crianças
nascidas ou adoptadas a partir de 1 de Janeiro de 2019. É um incentivo ao aumento da
natalidade, à fixação de população no concelho e à melhoria das condições de vida das
famílias.
Uma nota final para a valorização que estamos a fazer do nosso património natural. Está
concluída a segunda fase da obra de requalificação da Estação Arqueológica do Castro de
Ovil, um Sítio da Idade do Ferro que vale a pena conhecer e visitar.
Estamos a aumentar as condições de segurança das nossas praias com a criação de um
dispositivo permanente de salvamento aquático com meios próprios numa parceria entre a
Câmara Municipal e os Bombeiros do Concelho de Espinho. Um dispositivo que vai funcionar
todo o ano, fora da época balnear e durante as competições de Surf que são hoje uma marca
de Espinho reconhecida a nível nacional e internacional.
Estou certo que, todos juntos vamos “surfar” esta onda e desaguar num novo patamar de
desenvolvimento e de qualidade de vida do povo do concelho de Espinho!
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RECEBA A SUA AGENDA EM CASA
COMUNICA@CM-ESPINHO.PT
indicando os seus dados pessoais

P. 4 REVISTA

ESPINHO MAI-JUN

REVISTA
MUNICIPAL
P. 5 REVISTA

ESPINHO MAI-JUN

ESPINHO SURF
DESTINATION
LONGBOARD PRO ESPINHO
EDOUARD DELPERO E ALICE LEMOIGNE
VENCEM LONGBOARD PRO ESPINHO
OS MELHORES LONGBOARDERS DA EUROPA PASSARAM POR
ESPINHO NA PRIMEIRA ETAPA DO MUNDIAL.

Debaixo de um céu ameaçador de cinzento e de uma chuva fria,
os melhores longboarders da Europa aproveitaram as boas ondas
da Praia da Baía, para concluir a primeira etapa mundial da modalidade a contar para o título europeu que decorreu de 5 a 7 de abril.
Em boas ondas de 1,5m a 2m, os cabeças-de-série número um
acabaram por confirmar o seu favoritismo, vencendo o Longboard
Pro Espinho com as melhores prestações de toda a prova.
Numa repetição da final do ano passado, Edouard Delpero voltou a
superiorizar-se ao inglês Ben Skinner, um crónico finalista e vencedor de provas em Portugal e múltiplas vezes campeão europeu.
Neste caso, o melhor ficou mesmo guardado para o fim, com a
última bateria da prova a ser a mais pontuada e equilibrada entre
os dois melhores atletas de todo o evento.
Mas foi novamente o francês, vice-campeão mundial em 2017 e
autor de nove das dez melhores ondas da prova, a sair vitorioso,
confirmando a vontade que tinha demonstrado antes do evento.
"Estou muito satisfeito por ter conseguido cumprir o objectivo a que
me propus, que era vencer aqui pelo segundo ano consecutivo! Foi
novamente muito duro, fisicamente, mas a final com o Ben foi bastante divertida. Com mais duas etapas na Europa, este vai ser um
ano muito bom. Queria muito ter feito uns tubos, mas não consegui... acho que vou ter de regressar a Espinho para o ano," afirmou
sorridente o vencedor.
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Nas meias-finais, em terceiro
lugar ex-aequo, ficaram
o também francês Benoit
Carpentier e o italiano Federico
Nesti, enquanto os melhores
portugueses, os campeões
nacionais João Dantas, Diogo
Gonçalves e João Gama,
terminaram os três em quinto
lugar, a par de outro atleta
francês, Clement Roseyro.
Nas senhoras, a actual quinta
classificada no ranking mundial,
Alice Lemoigne, venceu uma final
100% gaulesa, batendo a sua
compatriota Zoe Grospiron numa
final muito equilibrada. Alice
confirmou o seu favoritismo e
acrescentou mais uma vitória
inédita ao seu currículo, apesar
da boa réplica de Grospiron, que
aqui fez uma final no circuito
mundial pela primeira vez.
"As condições estavam pesadas,
por isso estou muito feliz por
ter vencido aqui, com bons
scores," afirmou a jovem
francesa da Ilha Reunião. "A final
não foi, claramente, a minha
melhor bateria, pois já estava
bastante cansada. Estou muito
satisfeita por ter feito a final com
a Zoe, que é uma jovem bastante
promissora. Espero voltar a fazer
finais com ela e agora vou treinar
para as próximas etapas, para me
qualificar para Taiwan," concluiu.

LONGBOARD PRO ESPINHO

Nas meias-finais, em terceiro lugar ex-aequo ficaram
a inglesa Emily Currie e a portuguesa Raquel Bento,
deixando em quinto lugar a campeã nacional Kathleen
Barrigão, a par da britânica Beth Leighfield, da italiana
Francesca Rubegni e da holandesa Nienke Duinmeijer.
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JUSTIN BECRET E
RACHEL PRESTI VENCEM
SURF PRO ESPINHO
AFONSO ANTUNES É VICE-CAMPEÃO E
CAROLINA SANTOS TERCEIRA CLASSIFICADA

O francês Justin Becret e a norte-americana de
nacionalidade alemã Rachel Presti, venceram o Surf
Pro Espinho, a primeira etapa este ano do circuito
mundial de surf Pro Junior (sub-18) na Europa.
Em ondas de um metro e meio, Justin, de 17 anos, e
o português Afonso Antunes, de 15, disputaram uma
final muito renhida, com boas ondas para ambos
os atletas e um grande espectáculo para o muito
público que acorreu à Praia da Baía esta tarde.
Justin Becret, semi-finalista em Espinho em 2018,
foi assim o merecido vencedor do Surf Pro Espinho
2019, no seu último ano como júnior. O surfista
francês arranca assim na liderança do ranking
europeu, para o que poderá ser o seu primeiro título.
Para Afonso, este não deixa de ser o melhor
resultado da sua carreira e a sua primeira
final internacional, 27 anos após o seu pai, o
multicampeão João Antunes, ter vencido também
aqui em Espinho o seu primeiro campeonato
internacional.

Na prova feminina, a final foi igualmente muito
renhida, com a norte-americana de nacionalidade
alemã, Rachel Presti, a levar a melhor sobre a inglesa
Ellie Turner. Qualquer uma das atletas podia ter
vencido, mas acabou por ser Presti a levar a melhor,
sucedendo aqui à canária Melania Suarez Diaz.
Terminou assim a sexta edição do Espinho Surf
Destination, depois de uma animada entrega de
prémios, com atletas, organização e patrocinadores
felizes com o resultado destes 10 dias de muito surf
e promoção da cidade de Espinho.
“Foi mais um sucesso do Espinho Surf Destination.
Os números falam por si... cerca de 250 atletas
internacionais passaram aqui pela melhor onda do
norte, mais 100 da região. Esta continua a ser uma
das etapas mais procuradas pelos melhores juniores
europeus e o grande objetivo – promover a cidade
como destino de surf de excelência – continua a ser
cumprido! Isso deixa-nos obviamente com a sensação
de dever cumprido, mas pretendemos mais ainda
para os próximos anos." afirma Vicente Pinto, vicepresidente da Câmara Municipal.
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BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE DE ESPINHO
EXPOSIÇÃO PATENTE ATÉ 22 DE JUNHO NO MUSEU MUNICIPAL

A “Bienal Internacional de Arte de Espinho” inaugurada no passado dia 25 de abril é uma iniciativa
organizada pela Câmara Municipal de Espinho, com
o apoio da empresa Tapeçarias Ferreira de Sá, que
surge na sequência das quatro últimas edições da
“Bienal Internacional Mulheres d’ Artes”.

Esta 5ª edição conta com a participação dos
artistas convidados Sofia Areal, Isabel Cabral, Mário
Vitória e Rodrigo Cabral, todos eles com um extenso curriculum expositivo e com obras que integram
as coleções de vários museus e fundações nacionais e internacionais.

A 5ª Bienal Internacional de Arte de Espinho recebeu 268 candidaturas de nacionalidades como
Portugal, Brasil, Espanha, Moldávia, Ucrânia, Rússia,
Venezuela, Letónia, Guiné Bissau, Angola, Moçambique, Bélgica, Roménia, Chile, Suíça, Itália, Alemanha
e Reino Unido, tendo o júri de seleção selecionado
41 obras para fazerem parte da exposição, distribuídas pelas áreas do desenho, pintura e escultura.

A Bienal Internacional de Arte de Espinho tem o
apoio da prestigiada Tapeçarias Ferreira de Sá, que
patrocina o grande prémio do concurso no valor de
€5.000,00.
O Museu Municipal de Espinho continua a assumir
a “Bienal Internacional de Arte de Espinho” como o
evento de referência no âmbito das grandes mostras de artes plásticas nacionais e internacionais
e, também, como a imagem de marca das Galerias
Amadeo de Souza-Cardoso, a valência do museu
dedicada a exposições de arte.
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ESPINHO REPRESENTADO
NA BTL 2019
ESPINHO UM DESTINO
TURÍSTICO A TER EM CONTA

O autarca mostra-se ainda muito satisfeito com a
estratégia adotada no posicionamento de Espinho
como destino turístico com destaque para o trabalho desenvolvido na área do Surf com a projeçao
nacional e internacional da marca “Espinho Surf
Destination”.
Na edição de 2019, a aposta do município de Espinho recaiu em ações estratégicas para promoção
de eventos com destaque para a presença dos
famosos irmãos Guedes pela marca Espinho Surf
Destination, a já habitual promoção do Mar-Marionetas com as mascotes Mário e Neta e a performance de um banhista de início do século pelo
recordista mundial de imobilidade António Santos.

Espinho volta a marcar presença na Bolsa de Turismo
de Lisboa - BTL no Stand da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria - AMTSM integrado na
área do Turismo do Porto e Norte de Portugal.
Nesta promoção conjunta dos seis municípios, sob
o lema "Uma Viagem da Praia à Montanha", destaque especial para a promoção da Requalificação da
Linha do Vale do Vouga, que vai permitir a integração dos territórios da AMTSM na rede principal de
mobilidade urbana do Porto, como fator preponderante na estratégia de desenvolvimento da região
ao nível da economia e do Turismo.
Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de
Espinho com o pelouro do Turismo, realçou a importância da participação de Espinho em complemento
dos concelhos da AMTSM. Considerou que é uma boa
solução para, no contexto do turismo nacional, “dar
escala” à sub-região do Entre Douro e Vouga.

Oportunidade ainda para a promoção da Gastronomia Local "Peixe do Nosso Mar" com showcookings
e degustações e divulgação de equipamentos e
agentes locais que se associam à iniciativa disponibilizando ofertas aos visitantes do stand do
município de Espinho.
Nestas ações o município contou com o apoio do
Centro Multimeios, Balneário Marinho / Piscina
Solário Atlântico, Indoor Karting - IKE, escolas de
surf Academia do Mar e Greencoast, Padaria Aipal e
Casa Alves Ribeiro.
Realizada desde 1989, a BTL é reconhecida no
sector como o evento mais importante na área do
Turismo em Portugal. Tem também vindo a reforçar
a sua presença no calendário de feiras internacionais de turismo. Os resultados de 2019 falam por
si, a BTL é cada vez mais uma das mais importantes
Feiras de Turismo do mundo.
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ESPINHO ENTREGA
1028KGS DE
BENS À CIDADE
MOÇAMBICANA
DA BEIRA
CONCERTO SOLIDÁRIO

'ESPINHO COM A BEIRA'
JUNTOU BANDAS DO CONCELHO
NUM CONCERTO CUJOS DONATIVOS
REVERTERAM A FAVOR DA CIDADE
AFETADA PELO CICLONE IDAI

Espinho recolhe mais de uma tonelada de alimentos e bens de higiene para ajudar Moçambique.
O concerto solidário com bandas locais permitiu
reunir mais de uma tonelada de alimentos e
produtos de higiene e limpeza para ajudar as
vítimas do ciclone Idai na Beira, em Moçambique.
A angariação resultou na recolha de artigos de primeira necessidade, nomeadamente produtos alimentares (756,70Kg), produtos de higiene pessoal e
de limpeza (191,14 Kg) e produtos de saúde (80Kg).
A iniciativa de apoio às vítimas do Idai realizou-se
no sábado, num auditório que o Casino de Espinho
cedeu para o efeito, e previa a oferta de bilhetes a
quem deixasse nos quartéis locais de bombeiros
alguns dos produtos apontados pelas organizações
internacionais como prioritários para fazer face à
crise humanitária em Moçambique.
Os itens recolhidos destinam-se especificamente à
cidade da Beira, que é geminada com Espinho desde
26 de janeiro de 1999, e caberá agora à Cruz Vermelha Portuguesa assegurar o transporte dos produtos.
"Foram ainda doados alguns artigos que não eram
passíveis de ser enviados para Moçambique devido
às suas características", como é o caso de embalagens em vidro e roupas, pelo que a autarquia
reencaminhou esse material para o serviço social
da Paróquia de Espinho.
Esta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Espinho só foi possível com os apoios imprescindíveis de todos os Espinhenses que participaram na
doação de bens e com o cooperação das seguintes
entidades do concelho:
| Banda de Música da Cidade de Espinho;
| Banda Musical de S. Tiago de Silvalde;
| Banda União Musical Paramense;
| Bombeiros do Concelho de Espinho;
| Cruz Vermelha Portuguesa;
| Escola Profissional de Música de Espinho - Projeto
Benjamim;
| Grupo Solverde;
| Tuna Musical de Anta.
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SESSÃO PÚBLICA REALIZADA NO
CENTRO MULTIMEIOS APRESENTOU
PLANO DE INTERVENÇÃO À
POPULAÇÃO
O plano faseado de renovação e ampliação da
rede local de água no concelho de Espinho,
prevê o investimento de 8,5 milhões de euros
até 2024 para substituir condutas antigas
em fibrocimento, eliminar ruturas e alargar a
cobertura.
O plano foi apresentado em sessão pública,
realizada no Centro Multimeios em Espinho,
no passado dia 12 março. O concelho de Espinho conta com 170 quilómetros de condutas
e a maior parte desses canais tem mais de
40 anos, sendo que 60 quilómetros ainda são
em fibrocimento.
As condutas são relativamente estreitas e "já
não têm capacidade para corresponder ao
ritmo de crescimento da cidade" em termos
demográficos e habitacionais, os cinco
reservatórios disponíveis no município não
conseguem evitar frequentes ruturas no
abastecimento.
É esse problema que a autarquia quer agora
resolver e, depois de um estudo ao estado da
rede e às suas necessidades futuras.
A vereadora com o pelouro das Obras
Municipais, Lurdes Ganicho, garantiu que
a empreitada de 8,5 milhões de euros "vai,
resolver os problemas atuais, mas também

MUNICÍPIO DE ESPINHO
VAI RENOVAR E AMPLIAR
A REDE DE ÁGUA
garantir uma resposta adequada à população durante os
próximos 50 anos".
Atualmente "já há dois quilómetros de rede nova em Espinho", devido a intervenções impostas pela requalificação
em curso no canal ferroviário, mas a primeira etapa do novo
plano de obras deverá arrancar no segundo semestre de
2019 e começar pelas ruas 66, 6 e 19.
O investimento previsto para essa fase é de 1,7 milhões de
euros e já foi objeto de uma candidatura comunitária, mas
Lurdes Ganicho assinalou que a aprovação do financiamento "não é garantida" e que a atribuição de fundos às
etapas seguintes dependerá sempre das oportunidades de
comparticipação que entretanto surjam.
A autarca assegurou que com ou sem fundos comunitários,
a obra será realizada porque a rede atual já não é a adequada
para o fornecimento de água aos 15.000 contratos ativos no
concelho. O orçamento global da empreitada abrange ainda
a substituição de pavimentos nas zonas intervencionadas .
Transtornos para a população serão, por isso, inevitáveis.
"A verdade é que este tipo de empreitada é incómoda e vai
criar dificuldades às pessoas. Mas a obra tem de ser feita e,
se não se realizasse agora, no futuro os transtornos iam ser
muito maiores e mais frequentes", afirmou a vereadora.
Já a pensar nisso, a substituição de condutas vai apostar não
em PVC (plástico à base de policloreto de vinila), mas em
polietileno visto que este material tem muito mais durabilidade, que é o que se pretende para uma obra pensada para
os próximos 50 anos", concluiu a autarca.
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MUNICIPIO
AVANÇA COM
APOIO À
NATALIDADE
EM 2019
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“CHEQUE-BEBÉ – NASCER EM ESPINHO”

PROMOVER OS NASCIMENTOS NO CONCELHO É O OBJETIVO DO
PROGRAMA “CHEQUE-BEBÉ – NASCER EM ESPINHO” CRIADO PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO PARA APOIO À NATALIDADE QUE
SERÁ IMPLEMENTADO A PARTIR DO DIA 1 DE JANEIRO DE 2019.

O "CHEQUE-BEBÉ – NASCER EM ESPINHO", destina-se ao incentivo da natalidade através de medidas
criadas pela Câmara Municipal de Espinho. Tem
como objetivo promover a fixação de população
no concelho, a melhoria das condições de vida
das famílias residentes em Espinho, assim como o
aumento da natalidade, enquanto complemento às
políticas de incentivo à família.
O programa vai disponibilizar um apoio financeiro
nos dois primeiros anos de vida aos bebés nascidos
ou adotados a partir do dia 1 de janeiro de 2019, que
se materializa com a atribuição de um subsídio de
€500,00, sempre que ocorra o nascimento ou que
haja a adoção plena de um bebé e um subsídio de
€250,00 no segundo ano de vida do bebé.
BENEFICIÁRIOS E REQUERENTES
Bebés nascidos e/ou adotados a partir do dia 1 de
janeiro de 2019, desde que preencham as condições
previstas nas normas. Podem requerer a atribuição
do “Cheque-Bebé – Nascer em Espinho” os progenitores, adotantes, detentores da guarda definitiva,
residentes e recenseados no concelho de Espinho.
CONDIÇÕES GERAIS DE ATRIBUIÇÃO
a) Que à data do nascimento ou da adoção do bebé,
o requerente ou requerentes do direito ao incentivo
se encontrem a residir e estejam recenseados no
concelho de Espinho, no mínimo, há um ano;
b) Que o bebé resida efetivamente com o requerente
ou requerentes no concelho de Espinho;
c) Que o requerente ou requerentes do direito ao
incentivo não possuam quaisquer dívidas para com
o Município.

LEGITIMIDADE
Tem legitimidade para requerer o incentivo à natalidade “Cheque-Bebé – Nascer em Espinho”:
a) Em conjunto, ambos os progenitores, caso sejam
casados ou vivam em união de facto, nos termos da lei;
b) O progenitor que, comprovadamente, tenha a guarda regulada da criança;
c) Qualquer pessoa singular a quem, por decisão judicial ou administrativa das entidades ou organismos
legalmente competentes, o bebé esteja confiado.
CANDIDATURA
Através de requerido de impresso próprio, entregue
no Atendimento Municipal de Espinho, devendo a
candidatura ser instruída, sob pena de exclusão, dos
seguintes:
a) Cópia da certidão ou registo de nascimento do bebé;
b) Cópia do bilhete de identidade e do documento de
identificação fiscal ou cartão de cidadão do requerente ou requerentes;
c) Cópia do cartão de cidadão e/ou documento de
identificação fiscal do bebé;
d) Atestado emitido pela Junta de Freguesia da área de
residência do requerente ou requerentes, comprovando que, à data do nascimento ou da adoção do bebé, o
requerente ou requerentes do direito ao incentivo se
encontrem a residir e estejam recenseados no concelho de Espinho, no mínimo, há um ano; que o bebé
reside efetivamente com o requerente ou requerentes
no concelho de Espinho.
PRAZO DE CANDIDATURA
Deverá ser requerido no prazo máximo de 90 dias
seguidos a contar da data do nascimento/adoção do
bebé. Para o apoio do segundo ano de vida, o incentivo
deverá ser requerido no prazo máximo de 90 dias
seguidos a contar da data correspondente ao primeiro
aniversário do bebé.
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CASTRO DE OVIL
CONCLUÍDA A SEGUNDA FASE DA OBRA
DE REQUALIFICAÇÃO
Está concluída a segunda fase da obra de requalificação
da Estação Arqueológica do Castro de Ovil, no lugar do
Monte em Paramos.
Consolidação de estruturas, colocação de sinalética
nos percursos e a construção de estruturas de apoio,
designadamente instalações sanitárias e arrecadação
de materiais foram as obras realizadas neste plano de
recuperação e requalificação daquele Sítio datado da
Idade do Ferro.
A autarquia investiu nesta fase 150 mil euros.
O presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira
anunciou para o ano de 2020 o início da terceira e
última fase da requalificação do Castro de Ovil e que
vai contemplar a recuperação de um edifício em ruínas
que fazia parte da antiga fábrica de papel do Castelo.
Esta antiga fábrica será transformada num Centro
Interpretativo para acolher todo o espólio que resultou
de longos anos de escavações.
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi
assinalado com a abertura do Castro de Ovil, agora
requalificado a visitantes e à comunidade escolar do
concelho de Espinho.
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NOVO PASSE
ANDANTE
METROPOLITANO
A PARTIR DE
01 DE ABRIL
O novo passe Andante Metropolitano custará
no máximo 40 euros mensais e permite viajar
em todos os operadores de transporte público
na Área Metropolitana do Porto- AMP
A Área Metropolitana de Porto e o governo
assinaram no passado mês de março o
contrato que entrou em vigor a 1 de abril,
referente ao passe único nos 17 concelhos da
AMP, que custará no máximo 40 euros.
Na cerimónia de Assinatura de Contrato do
Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos
Transportes Públicos (PART) entre o Estado e a
Área Metropolitana do Porto que decorreu na
Estação de Metro de São Bento, participaram
o primeiro-ministro António Costa, o ministro
do Ambiente e da Transição Energética, João
Matos Fernandes, e em representação da
Câmara Municipal de Espinho, o presidente
Pinto Moreira, o vice-presidente Vicente Pinto
e a vereadora Lurdes Ganicho.

A partir de 01 de abril, o novo passe Andante
Metropolitano custa no máximo 40 euros mensais
por utente e permite viajar em todos os operadores
de transportes públicos na AMP.
É também criado um passe municipal, válido para os
17 concelhos que integram a AMP, com o custo de 30
euros para viagens dentro do concelho ou até três
zonas contíguas.
Os títulos podem ser adquirido e carregados como
habitualmente nas lojas Andante, pontos de venda
Andante e Bilheteiras CP, mantendo-se em vigor as
taxas de desconto dos tarifários sociais existentes de
25%, 50% e 60%, agora aplicada sobre as novas tarifas.
O novo tarifário que é válido por um mês, prevê ainda
a introdução de mais dois títulos, o passe sub12 cuja
entrada em vigor foi adiada para 01 de setembro, por
altura do início do novo ano letivo, e passe família
sobre o qual, a AMP não se compromete com uma
data.
O passe único é válido em todos os meios de
transporte públicos na Área Metropolitana do Porto,
desde que já integrados no Sistema Intermodal
Andante, como STCP ou a CP nos percursos já
integrados no Andante.
Contudo, há ainda operadores onde a sua utilização
não será possível por falta de validadores.
O passe será válido nos 17 concelhos da AMP,
integrada pelos municípios Arouca, Espinho,
Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis,
Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da
Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de
Cambra, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia.
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CONCLUSÃO DAS OBRAS DE EXPANSÃO
DA REDE DE SANEAMENTO E
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Trabalhos finais da empreitada com o apoio financeiro
do POSEUR Portugal 2020 decorrem a bom ritmo
Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal de
Espinho, acompanhado dos vereadores e técnicos
municipais, visita as obras em curso no concelho que
visam dotar todos os aglomerados habitacionais das
infraestruturas básicas.
Em Silvalde, mais concretamente no Bairro
Piscatório, está em curso a obra da rede de água e
saneamento nas ruas a sul da Senhora do Mar. São
1800 metros lineares de condutas, dos quais estão
já executados 1200 metros.

Na Rua da Solverde está concluída a obra de
saneamento. Falta apenas a reposição de pavimento
e execução dos ramais. A Rua da Solverde era a única
rua urbana da cidade que não tinha a infraestrutura
de saneamento.

OS TRABALHOS DECORREM POR FORMA A MINORAR
AO MÁXIMO O DESCONFORTO PARA AS PESSOAS,
FAZENDO-SE A REPOSIÇÃO IMEDIATA DO PAVIMENTO
APÓS A INSTALAÇÃO DAS CONDUTAS.

As habitações deixam assim de usar as fossas
sépticas/sumidouros e passam a estar ligadas à rede
pública. Os munícipes ficam isentos do pagamento
dos ramais domiciliários que sejam executados no
âmbito desta empreitada que tem o apoio financeiro
do POSEUR Portugal 2020 em 85%.

No Bairro Piscatório a conclusão da obra está
prevista para o início de maio, já com os ramais de
ligação às casas prontos.
Na Rua da Congosta em Anta está a ser instalada a
rede de saneamento e uma estação elevatória para
bombagem. Estão já executados 450 metros de
um total de 640 metros. A rua da Congosta vai ser
totalmente pavimentada depois da conclusão da
obra de saneamento e da ligação dos ramais.

Pinto Moreira, afirmou que estas obras são muito
importantes para a qualidade de vida da população
do Bairro Piscatório em Silvalde e para os moradores
da Rua da Congosta em Anta e da Rua da Solverde.
Para o autarca espinhense estas obras que decorrem
em todas as freguesias do concelho fazem parte dos
compromissos que assumiu com a população.
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SEM ESPINHAS
CELEBROU PEIXE E
MARISCO DE ESPINHO

Do camarão da costa à caldeirada, passando pela
sopa de peixe, lulas grelhadas, arroz de marisco,
petinga, jaquinzinhos ou cataplana de peixe várias
foram as sugestões gastronómicas disponíveis para
quem gosta de comer peixe e marisco com sabor a
tradição.

O PROJETO "SEM ESPINHAS" PÔS
ESPINHO À MESA COM A PRIMEIRA
EDIÇÃO DA "ROTA DE RESTAURANTES"
O evento que decorreu no passado mês de março
contou com a participação de 17 restaurantes
especialmente vocacionados para a confeção
de pratos de peixe e marisco. Foram servidas em
média 800 refeições por dia a clientes que se
deslocaram propositadamente a Espinho para
degustar a sua gastronomia.
A qualidade dos menus, os preços convidativos
e a hospitalidade e o serviço prestado pelos
estabelecimentos aderentes garantiram o sucesso
da iniciativa promovida pela Câmara Municipal de
Espinho.
A Rota dos Restaurantes convidou a degustar, ao
almoço e ao jantar, 17 menus com os melhores e
os mais frescos sabores do mar, num percurso de
experiências gastronómicas que homenageia as
especialidades e os pratos típicos inspirados no Mar
de Espinho.

O evento, que se enquadra no projeto Sem
Espinhas, tem como objetivo a valorização da
gastronomia da cidade, teve uma forte adesão do
público local, que aderiu à iniciativa, mas também
de público de fora da cidade, como afirma o
proprietário de um dos restaurantes aderentes:
"Recebemos muita gente de fora: Aveiro, Porto,
Coimbra". Se os clientes saíram satisfeitos, não
menos agradados ficaram os restauradores locais,
que viram as suas casas cheias em época baixa,
afirmando que "já não se via movimento assim na
restauração há muito tempo (...) tivemos dias iguais
de ocupação como dias de verão".
A Rota dos Restaurantes volta em outubro e já
deixa água na boca, mas o Sem Espinhas não pára. É
já para maio a realização do Fórum, que constituirá
um espaço de reflexão e discussão sobre os temas
do Mar, em simultâneo já trabalhamos na produção
de quatro mini-documentários, com testemunhos
das histórias do Mar de Espinho.
No verão vem aí tradicional almoço de rua no
âmbito desta marca e deste conceito lançado
pela Câmara Municipal de Espinho para dinamizar
e promover a economia local no sector da
restauração que baseia a oferta nos pratos de peixe
e marisco com identidade e tradição no mar e na
comunidade piscatória da cidade.
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PRAIAS DE ESPINHO COM
DISPOSITIVO PERMANENTE
DE SALVAMENTO AQUÁTICO
PROTOCOLO ASSINADO ENTRE A AUTARQUIA E
A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE ESPINHO

Câmara Municipal de Espinho assinou a 13 de março
um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de
Espinho-AHBVCE para a criação de dispositivo permanente de salvamento aquático com meios próprios.

Numa linha de costa com cerca de 7 quilómetros de
extensão, este dispositivo irá reforçar a segurança
aos banhistas, não só na época balnear, mas também nos períodos em que as condições climatéricas tornam as nossas praias mais apetecíveis.

Na assinatura deste protocolo marcaram presença o
presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira e vereador com pelouro da Proteção Civil, Quirino de Jesus, assim como o presidente e o vogal da direção da direção
da AHBVCE, Joaquim Figueiredo e Alfredo Oliveira.

Acresce o facto de a marca "Espinho Surf Destination" promover cada vez mais a prática do surf
nas nossas praias, a que se juntam as competições
internacionais integradas no Campeonato Europeu
Pro Junior e o Campeonato Mundial de Longboard.

Pela primeira vez, as praias de Espinho irão dispor
de um dispositivo permanente de salvamento
aquático com meios próprios adquiridos pela
AHBVE com o apoio integral da Câmara Municipal
de Espinho.

Os meios agora colocados à disposição da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Concelho de Espinho pela autarquia revelam-se
como imprescindíveis à missão de salvamento
aquático acometida aos nossos bombeiros.

Este dispositivo irá funcionar durante todo o ano,
com um 1º reforço nas competições de surf a
realizar em Espinho; um 2º reforço no período de
antecipação da época balnear e finalmente de 15
de junho a 30 de setembro.
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CORRIDA MILIONÁRIA
27 DE JULHO . 2019
HORA: 19H00
LOCAL: AV. MAIA BRENHA

PRIMEIRA EDIÇÃO DA CORRIDA
MILIONÁRIA TEM PRÉMIOS PARA
TODOS OS PARTICIPANTES!
A Corrida Milionária realiza-se em Espinho, no dia 27
de julho, em horário sunset, com inscrições a €13 na
corrida e €8 na caminhada, mas com a particularidade
de o valor ser devolvido ao atleta em cupões e vales
para uso em lojas de nutrição e desporto.
A Running Espinho, com o apoio de reconhecidas
marcas multinacionais, tem no total mais de 50
mil euros em prémios para atribuir aos atletas,
em ofertas que vão desde cabazes de compras,
viagens, brunches e até produtos desportivos.
Outro dos aspetos inovadores é o facto de que
os participantes mais lentos tenham também a
possibilidade de voltar a casa com avultados prémios
no bolso. Será o caso do 1762º classificado, que terá
à sua espera uns dos dez pares de sapatilhas no valor
de €100 que a Joma tem para oferecer.
A Corrida Milionária irá ainda premiar as 10
maiores equipas inscritas na corrida com prémios
monetários que vão até aos €300. Individualmente
os atletas mais rápidos podem ganhar até €500.

O evento tem como mote promover a superação e
incentivar a um estilo de vida saudável, motivo pelo
qual os participantes da caminhada estão também
contemplados na distribuição de prémios.
A Corrida Milionária que em simultâneo celebra o 4º
aniversário da Running Espinho, conta ainda com as
presenças de Sara Moreira, atleta do Sporting, e da
apresentadora da TVI Isabel Silva como madrinhas
desta primeira edição.
No site oficial do evento poderá ser consultada
toda a informação necessária, como a listagem
de todos os prémios, regulamento e os mapas dos
percursos da corrida (10km cronometrados) e da
caminhada (5km).
www.corridamilionaria.pt
info@corridamilionaria.pt
A Corrida Milionária 2019 é uma organização da
Running Espinho, com o patrocínio da Prozis,
Sport Zone, Joma, SNT, Vitalis, Ageas Seguros e Asa
Seguros, CP, Celeiro, Zenith Brunch & Cocktails,
BrandStore e Câmara Municipal de Espinho.

ALEGRIA, DIVERSÃO E PRÉMIOS,
MUITOS PRÉMIOS!!!
CORRIDA MILIONÁRIA!

TU VAIS GANHAR!
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AGENDA
CULTURAL
ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO OU LOCAL DAS
INICIATIVAS PUBLICADAS NESTA REVISTA SÃO
DA RESPONSABILIDADE DOS PROMOTORES.
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25 ABR A 22 JUN
EXPOSIÇÃO

5ª. Bienal Internacional de Arte de Espinho
Através da realização desta Bienal, a CME pretende
instituir uma plataforma de divulgação e promoção
da produção das artes plásticas, bem como
de reconhecimento das respetivas criadoras e
criadores. Por outro lado, o Museu Municipal de
Espinho assume a “5.ª Bienal Internacional de
Arte de Espinho” como o evento de referência no
âmbito das grandes mostras de artes plásticas
nacionais e internacionais e, também, como
imagem de marca das Galerias Amadeo de
Souza-Cardoso, a valência do museu dedicada a
exposições de arte.
Museu Municipal de Espinho

1 MAI
8H30
VISITA GUIADA

À descoberta da Lagoa
Visita guiada à Lagoa de Paramos,
com observação e aves e plantas.
Organização: Cooperativa Nascente.
Passadiço de Silvalde
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2, 3, 5, 7, 8 MAI
VARIÁVEL

CINEMA

Diamantino
Diamantino, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt
Com: Carloto Cotta, Cleo Tavares,
Anabela Moreira, Margarida Moreira
Portugal. 2019. 92 min. Comédia/Ficção
Científica/Fantasia. M/14

Centro Multimeios de Espinho

1 MAI
21H30

Bilhete:
Terça a Sexta-feira:
4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados:
5,5€ (adulto)
5€ (estudante e sénior)
Sessões:
Dia 2: 16h30;
Dia 3: 16h30 e 21h30;
Dia 7: 21h30;
Dia 8: 16h30

CINEMA

Cineclube Sessão #4
O Verão de Sangaile
Alante Kavaite
LTU, FRA, NLD | 90’ | M16
Drama /Romance
Auditório Casino Espinho

3 MAI/ 21H30
MÚSICA

Bilhete: 8€
Cartão Amigo AdE +: 4€
Cartão Amigo AdE: 6€
Duração: 60 minutos

[FOLK]Tom Brosseau
Tom Brosseau é dono e
senhor de um cancioneiro
apaixonante, cimentado na
sua voz emocionante, e num
livro de estilo tão heterogéneo como reconhecível.
Auditório de Espinho (AdE)
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4 MAI
15H00

LIVROS

“Pensar a Escrita”
com Isabel Rio Novo
A autora "Beneficiou
recentemente de uma Bolsa
de Criação Literária atribuída
pela Direção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas
(DGLAB), de que resultou a
escrita do seu quarto romance.”
Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva

4 MAI
21H30

4 MAI/ 21H30

LIVROS

A visita do Sr. Engenheiro
Uma performance de António Domingos à volta de
poemas de Álvaro de Campos, numa conversa com a
audiência em que o performer se funde com o poeta.
Auditório Nascente

4 MAI/ 09H30-12H30
Torneio Inter-Turmas
Torneio de natação destinado ao
alunos das escolas de natação da
C.M.Espinho.
Piscina Municipal de Espinho
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ESPETÁCULO

Espetáculo | Verdegar
Assumimos Verdegar como um
palimpsesto de influências,
fontes e vontades que é, à nossa
maneira, uma homenagem sentida a quem connosco partilhou
estórias de vida e, através deles,
a várias gerações que viveram
(vivem) e construíram (constroem), durante mais de um século,
a paisagem humana da região do
Douro Verde.
Centro Multimeios de Espinho
Sala António Gaio
Bilhetes: 5€

5 DE MAIO
Dia da Mãe

5 MAI
9H30-12H30

AR LIVRE

Comemorações do Dia da Mãe
Circuito no parque da cidade com
exercícios para treino das capacidades
condicionais. Entrada Livre.
Parque da Cidade

5 MAI/ 10H00

AR LIVRE

A Mamã mais Linda e Cheirosa - Dia da Mãe Passeio Dia da Mãe
Uma atividade de caminhada/corrida lenta organizada pela Câmara
Municipal de espinho com o apoio da Running Espinho, com percurso
de 3,5kms e início marcado pelas 10h00 na Loja Interativa de Turismo
(Alameda 8).
Inscrições gratuitas em: www.cm-espinho.pt
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9, 11, 12, 14 e 15 mai
VARIÁVEL
CINEMA

Quero-te Tanto!
Quero-te Tanto!, de Vicente Alves do Ó
Com: Benedita Pereira, Pedro Teixeira,
Fernanda Serrano, Dalila Carmo, Alexandra Lencastre
Portugal. 2019. Comédia/Romance. M/12
Centro Multimeios de Espinho

10 E 11 MAI

AÇÃO DE FORMAÇÃO

Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ (estudante e sénior)
Sessões: Dia 9: 16h30; Dia 11: 16h30 e 21h30;
Dia 12: 16h30 e 21h30; Dia 14: 16h30; Dia 15: 16h30

IV Jornadas da Rede de Bibliotecas de Espinho
A Rede de Bibliotecas de Espinho, em parceria com os Agrupamentos de Escolas
Dr. Manuel Laranjeira, Dr. Manuel Gomes Almeida, Centro de Formação Aurélio da Paz
dos Reis e Academia de Música de Espinho, irá realizar nos dias 10 e 11 de maio 2019
as IV Jornadas subordinadas ao tema “Leitura, música e cinema... o que os une?".
Centro de Multimeios de Espinho

11 MAI
10H00-18h00
AR LIVRE

Encontros Improváveis
Realização de diversas
atividades físicas nos
locais + improváveis.
Entrada Livre.
Mais informação em:
www.cm-espinho.pt

11 MAI/ 21H30
MÚSICA

Bilhete: 8€
Cartão Amigo AdE +: 4€
Cartão Amigo AdE: 6€
Duração: 60 minutos

Auditório de Espinho (AdE)

[FOLK] Lula Pena
Lula Pena é um mistério. Cantora, guitarrista,
compositora e intérprete, lançou o seu disco
de estreia,Phados, em 1998 e o seu sucessor,
Troubadour, em 2010. O seu mais recente disco,
Archivo Pittoresco, editado em 2017 pela editora
belga Crammed Discs, é mais uma peça para
entender o fascínio e a essência de Lula Pena.
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11 MAI
MÚSICA

Diogo Piçarra | Jantar Concerto
Diogo apresenta-se de uma forma intimista
e a solo, preparando um espectáculo único
repleto de novidades, contendo uma forte
componente visual.
Casino Espinho

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

16, 17, 18, 19, 21 E 22 MAI
VARIÁVEL
CINEMA

Pokémon, Detective Pikachu (V.O.)
Pokémon: Detective Pikachu
Com: Ryan Reynolds, Justice Smith,
Ken Watanabe, Bill Nighy
EUA/Japão. 2019. Ação/Aventura/Animação
Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ (estudante e sénior)
Sessões: Dia 16: 16h30; Dia 17: 16h30 e 21h30;
Dia 19: 16h30 e 21h30; Dia 21: 16h30; Dia 22: 16h30

17 MAI/ 21H30
LIVROS

“Pensar a Escrita” com Joaquim Correia Bernardo
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
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17 MAI/ 09H30-19H00
Comemorações do
Dia Mundial da Hipertensão
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão pretende sensibilizar a população para a necessidade
de conhecer os valores da pressão arterial.
Parque João de Deus

17 E 18 MAI

MÚSICA

Eu tenho dois amores
Jantar Espectáculo
O espectáculo “Eu tenho dois amores”
regressa ao palco Casino Espinho, nos dias
17 e 18 de Maio, para duas noites dedicadas
ao tema Portugalidade e aos diferentes
géneros musicais portugueses.
Casino Espinho

Jantar Espectáculo: €39/pessoa
Gastronomia da Bairrada: €45/pessoa
Só Concerto: €15 /pessoa

17 MAI/ 21H30
MÚSICA

[CLÁSSICA]
Orquestra Clássica de Espinho
Jovens Solistas da EPME
Francisco Ribeiro marimba
Joana Neves clarinete
Ricardo Mano piano
Pedro Mendes piano
Pedro Neves direcção musical

A Orquestra Clássica de
Espinho apresenta em
Maio um programa que terá
como intérpretes jovens solistas da Escola Profissional
de Música de Espinho.
Bilhete: 8€
Cartão Amigo AdE +: 4€
Cartão Amigo AdE: 6€
Duração: 60 minutos

Auditório de Espinho (AdE)
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18 MAI/ 21H30

MÚSICA

[JAZZ] Carla Bley Trios
Carla Bley piano
Steve Swallow baixo
Andy Sheppard saxofone soprano e tenor
Auditório de Espinho (AdE)

Bilhete: 8€ Cartão Amigo AdE +: 4€
Cartão Amigo AdE: 6€ Duração: 60 minutos

24 MAI/ 21H30
MÚSICA

18 MAIO’19 Museu Municipal de Espinho

V CONSERVAS AO QUADRADO
18 MAI/
10H00-18h00
DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS

18 MAI/ 15H00

EXPOSIÇÃO
Elevação a Concelho”,

Neste Ano de 2019, sob o tema “Espinho, 120 Anos de
o Museu Municipal de Espinho
celebra o Dia Internacional dos Museus, com a realização da
V edição do evento “Conservas ao Quadrado”, uma vez mais
com a tónica nos produtos da indústria conserveira e em
especial da afamada marca Brandão, Gomes &Cia que
funcionou no edifício onde hoje está instalado o Museu.

CONVERSA

CONSERVAS AO QUADRADO
Dia Internacional dos Museus
“Conservas ao Quadrado”, uma
vez mais com a tónica nos
produtos da indústria conserveira
e em especial da afamada marca
Brandão, Gomes & Ca. , que
funcionou no edifício onde hoje
está instalado o Museu.

Pensar nas Freguesias
Uma performance de António
Domingos à volta de poemas de
Álvaro de Campos, numa conversa
com a audiência em que o
performer se funde com o poeta.
Associação Leões Bairristas/
Bairro Piscatório

Museu Municipal de Espinho
FACE- Fórum de Arte e Cultura de
Espinho
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[INDIE]
Alright Gandhi & Projecto
Benjamim
Neste concerto os Alright
Gandhi apresentam-se em
Espinho, de forma inédita,
com a colaboração do Projecto Benjamim, um extenso
ensemble constituído por
alunos do Curso Básico da
Escola Profissional de Música
de Espinho. A não perder.
Auditório de Espinho (AdE)

Bilhete: 8 euros; Cartão Amigo AdE
+: 4 euros;
Cartão Amigo AdE: 6 euros

24 E 25 MAI

MÚSICA

Soy Tradición | Jantar Espectáculo
Numa noite que nos transporta a vários países,
desde Cuba, Venezuela, México, Argentina
até Portugal, “Soy Tradición” “percorre”,
durante mais de uma hora, as ruas estreitas e
íngremes de Lisboa, os bairros onde se vive o
Fado, as coloridas ruas de Porto Rico, Buenos
Aires e Havana e celebra o espírito de um povo,
crente e folião, partilhando danças e unindo
os corpos e as almas com ritmos sensuais do
Caribe, da Salsa, da Kizomba ou do Tango.
Casino Espinho

Jantar Buffet: €39/pessoa (sem bebidas)
Jantar Espectáculo: €32,5/pessoa (sem bebidas)
Só Espectáculo: €15 /pessoa

25 MAI/ 15H00
Apresentação do livro
“Dever de Memória” de Adriano Miranda
“Dever de Memória – da infâmia à
esperança”, uma exposição e um livro de
encomenda da Câmara Municipal de Viseu
sobre o espaço ardido nesta região nos
incêndios de 2017. Os fotógrafos Adriano
Miranda e Nuno André Ferreira percorreram
o território durante 6 meses à procura da
resiliência, das feridas na paisagem e da
esperança que nunca se perdeu.”
Entrada livre.
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

25, 26, 28, 29 MAI
14h30

25 MAI/ 17H00
LIVRO

“Os olhos dos gatos são cristais de quartzo”
Rosa Oliveira, poeta e professora, celebra 30 anos
de poesia com o livro “Os olhos dos gatos são
cristais de quartzo”
Sede da Nascente

CINEMA

O Professor e o Louco
The Professor and the Madman, de
Farhad Safinia
Com: Mel Gibson, Sean Penn, Natalie
Dormer, Jeremy Irvine
França/EUA/Irlanda. 2019. 124 min.
Drama/Histórico.
Centro Multimeios de Espinho

Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€
(estudante e sénior)
Sessões: Dia 25: 16h30 e 21h30; Dia 26: 16h30 e
ESPINHO MAI-JUN21h30; Dia 28: 16h30; Dia 29: 16h30
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25 MAI/ 21H30

MÚSICA

[MPB / POP] Kassin
De 2011 para cá, Kassin seguiu com o baile na
Orquestra Imperial e viu as suas colaborações
internacionais solidificarem, rendendo elogios
como o do famoso DJ Gilles Peterson, que
o definiu como "o Brian Eno do Brasil". Em
Espinho, Kassin mostrará em palco este seu
novo disco, viajando entre o samba, os ritmos
latinos, a pop brasileira, a soul e o funk.
Auditório de Espinho (AdE)

Bilhete: 8€
Cartão Amigo AdE +: 4€
Cartão Amigo AdE: 6€
Duração: 70 minutos

25 MAI
9H30-18H00
DESPORTO

Dia radical
Atividades radicais tais como
escalada, tiro ao arco, rappel
etc etc. Entrada Livre.
Parque João Deus

25 MAI
17H00
“Os olhos dos gatos são
cristais de quartzo”
Rosa Oliveira, poeta e
professora, celebra 30 anos
de poesia com o livro “Os
olhos dos gatos são cristais
de quartzo”
Cooperativa Nascente

26 MAI/ 18H00

CINEMA

CINANIMA +
“ Ozzy” é a história de um adorável cão beagle que vê a sua
vida virada do avesso com a saída dos donos para férias.
Auditório Nascente
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26 MAI/ 10H00-12H00
Danças de Salão
Salão da Piscina Solário Atlântico
Colaboração da escola Vasco Rigolet
Salão da Piscina Solário Atlântico

30 E 31 MAI 1, 2, 4 E 6 JUN
VARIÁVEL

CINEMA

Aladino (V.P. e V.O.)
Aladdin, de Guy Ritchie
Com: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith
EUA. 2019. Aventura/Fantasia/Romance
Centro Multimeios de Espinho

Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único)
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 5€ (estudante e sénior)
Sessões: Dia 30: 16h30; Dia 31: 16h30 e 21h30; Dia 1: 16h30 e 21h30;
Dia 2: 16h30 e 21h30; Dia 4: 16h30; Dia 6: 16h30

31 MAI/ 21H30-9H30
Acampar no Planetário
O Planetário de Espinho está a preparar
uma atividade única a não perder. Traga o
seu saco-cama e venha connosco “Acampar
no Planetário”. Convidamos as Escolas,
grupos de amigos, famílias, que se queiram
aventurar a passar uma noite ao “relento”
dentro do Planetário.
Por participante: 30€
Grupos de 3 ou mais participantes: 25€
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1 JUN
21H30
Bilhete: 8€
Cartão Amigo AdE +: 4€

[JAZZ]
Orquestra de Jazz de Espinho
Eduardo Cardinho vibrafone
Miguel Moreira guitarra
Daniel Dias / Paulo Perfeito direcção musical
“Encruzilhadas”

Cartão Amigo AdE: 6€
Duração: 70 minutos

Auditório de Espinho (AdE)

MÚSICA

2 JUN/ 21H00
DANÇA

Café Latino
Uma viagem pelos ritmos quentes das
danças de salão, do samba ao chachacha,
salsa, rumba, quizomba, pelas turmas dos
profs. Ana Pais Oliveira e Vasco Rigolet.
Auditório Casino Espinho
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8 JUN
21H30-23H00
9 JUN
15H00-18H00

ESTÁTUAS VIVAS
XXIII Encontro Internacional de Estátuas Vivas

Um dos mais prestigiados
festivais no mundo, o
Encontro Internacional de
Estátuas Vivas é um modo
privilegiado de aproximação da arte ao quotidiano
onde os “homens estátua”
não param de surpreender
o público. O Encontro tem
início na noite de sábado
com o Lu(g)ar de Estátuas
que reunirá num ambiente
mágico, 16 “estátuas”
premiadas pelos Júris
nas anteriores edições
do Encontro.
Largo da Câmara e
Parque João de Deus
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8 JUN

MÚSICA

Carolina Deslandes | Jantar Concerto
“Casa”, o seu terceiro disco de originais, entrou
directamente para o 1.º lugar do Top nacional de
vendas, tornando-se o álbum que mais vendeu
na semana de estreia, em 2018. Considerada
uma das maiores vozes da actualidade, Carolina
Deslandes tem trilhado um percurso meteórico
desde a sua estreia, afirmando-se como uma
das maiores referências não apenas no universo
digital, mas na música nacional contemporânea.
Casino Espinho

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

14 JUN/ 21H30
[INDIE] Joan As Police Woman
Joan As Police Woman lança em Maio
a sua primeira antologia, que reúne
trinta das suas maiores canções, entre
raridades e material nunca lançado.
Esse registo retrospectivo concentra os
melhores momentos de 15 admiráveis
anos de escrita de canções.
Auditório de Espinho (AdE)

Bilhete: 10 euros; Cartão Amigo AdE +: 6,5 euros;
Cartão Amigo AdE: 6,5 euros
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15 JUN A 12 JUL

EXPOSIÇÃO

Exposição de Pintura “FRAGMENTOS
URBANOS” de Rui Duarte
“Fragmentos Urbanos” representa um projecto estético, que resulta, simultaneamente,
do amadurecimento de uma linha de trabalho
que vinha seguindo há algum tempo, e de
um processo de pesquisa permanente sobre
diferentes enquadramentos, perspectivas e
texturas de determinados edifícios.
Fórum de Arte e Cultura de Espinho - FACE

15 JUN/ 16H30

15 JUN / 21H30
ESPETÁCULO

Festa Animartes
Espetáculo de dança, música,
capoeira e outras modalidades
lúdico-formativas.
Auditório de Espinho (AdE)

DESPORTO

3ª edição dos Trilhos de Espinho
Os Trilhos de Espinho é uma prova
desportiva que reúne o trail, o lazer e o
companheirismo. Pelo 3º ano consecutivo,
juntam-se para oferecer o melhor dos
trilhos do concelho, passando por locais
únicos. O evento é composto por duas
provas competitivas de 14Km e 21km e uma
caminhada de 8Km. Os Trilhos de Espinho
são uma reunião para toda a família.
Partida e chegada da Nave Polivalente de Espinho
Caminhada: 6€
Trilho curto (14k): 10 euros
Trilho Longo (21k): 12 euros
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16 JUN
9H00-18H00
Abertura oficial da
Piscina Solário Atlântico
Abertura oficial da
Piscina Solário Atlântico,
com diversas atividades
aquáticas. Entrada Livre.

21 A 30 JUN

AR LIVRE

FESTival Village
Parte do FEST 2019, localizado entre o Casino
Espinho e a Praia da Baía, o FESTival Village vai
albergar um conjunto de actividades, onde se
incluem o FEST — Warm Up Espinho, o Beach
Cinema, a 1ª Feira do Livro de Cinema, Zona de
Alimentação e umas quantas surpresas.
Entre o Casino e a Praia da Baía

16 JUN
“46º Aniversário de Elevação
de Espinho a Cidade”
Mais informação em:
www.cm-espinho.pt

21 JUN/ 22H00
David Grimal violino e direcção musical
Orquestra Clássica de Espinho
Auditório de Espinho (AdE)

Bilhete: 8 euros; Cartão Amigo AdE +: 4 euros;
Cartão Amigo AdE: 6 euros
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CONVITE DUPLO
O convite deve ser trocado na bilheteira do Centro
Multimeios de Espinho ou Casino de Espinho, pelo
bilhete de entrada na sessão de cinema desejada no
FEST — Festival Novos Realizadores | Novo Cinema.
Não é válido para sessões de abertura e de encerramento.
Limitado à lotação da sala. Este convite não tem devolução.

 Recortar o convite pelo picotado

O FEST — Festival Novos Realizadores
| Novo Cinema celebra em 2019 o seu 15º
aniversário, entre os dias 24 de Junho e 1
de Julho.
O programa oferece opções para todos
os gostos e idades. Mais de 200 filmes,
entre curtas e longas-metragens, dos mais
promissores talentos do cinema mundial da
actualidade, com sessões de manhã à noite
no Centro Multimeios de Espinho, Auditório
do Casino Espinho e Beach Cinema.
O FESTinha, vai voltar a juntar crianças
e adolescentes dos 3 aos 18 anos, e que
podem fazer parte do Júri FESTinha
para nomear o vencedor da secção. Já a
seccção do Lost in the Metaverse promete
uma oferta diferente, com cinema 360º e
Realidade Virtual.

Organizção

Co-Produção

O FESTival Village, localizado entre
o Casino Espinho e a Praia da Baía, vai
albergar um conjunto de actividades, onde
se incluem o FEST — Warm Up Espinho,
a 1ª Feira do Livro de Cinema, uma Zona
de Alimentação e o já mencionado Beach
Cinema, com sessões de cinema gratuitas
ao ar-livre, às 21h30.
Espinho e as suas gentes, também
estão de parabéns pelos 15 anos de apoio
ao festival, e por isso, poderão adquirir
a acreditação que dá acesso total ao
programa de cinema por 15€.
Saiba mais e inscreva o seu educando no
Júri FESTinha em: festinha@fest.pt
Para adquirir a sua acreditação
contacte-nos em: comunicacao@fest.pt

Institutional
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Sponsor

25 A 30 JUN

CINEMA

Beach Cinema | Cinema ao Ar-livre
O novo cinema sai da sala e muda-se para
a beira-mar todas as noites para sessões
de cinema ao ar livre, com um conjunto de
sessões especiais que trarão uma nova cor à
marginal de Espinho, como nunca antes visto.

27 JUN/ 22H00

28 JUN/ 22H00
MÚSICA

MÚSICA

Elicia Silverstein violino

Lisboa String Trio
José Peixoto guitarra
Bernardo Couto guitarra portuguesa
Carlos Barreto contrabaixo

Capela de Santa Maria Maior

Entrada Livre (sujeita a levantamento
de convite, a partir de 24 de Junho)

Jardim Interior da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Entrada Livre (sujeita a levantamento de convite,
a partir de 24 de Junho)
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29 JUN/ 22H00
MÚSICA

The Gesualdo Six
Owain Park direcção musical
Guy James contratenor
Alex Chance contratenor
Joseph Wicks tenor
Josh Cooter tenor
Michael Craddock barítono
Samuel Mitchell baixo
Igreja Matriz de Espinho

Entrada Livre (sujeita a
levantamento de convite,
a partir de 24 de Junho)

30 JUN/ 11H30
CONCERTO PARA FAMÍLIAS
FESTIVAL JÚNIOR
CRASSH
Bruno Estima direcção musical
Auditório de Espinho - Espinho
Bilhete: 5 euros

30 JUN/ 18H00

CINEMA

CINANIMA +
Um bolo magnífico”, comédia
passada na África colonial com um rei
preocupado e um empresário falhado,
premiada no CINANIMA’18.
Auditório Nascente
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SERVIÇOS EDUCATIVOS

2 E 23 MAI
HORÁRIO A AGENDAR

6 MAI
10H30-12H00

30 A 31 MAI
10H30-12H00

Mar-Marionetas O festival que não
se esquece!

Programa Bandeira
Azul 2019 - Do Rio ao
Mar sem Lixo

Programa Bandeira
Azul 2019 - Do Rio ao
Mar sem Lixo

“Grãos de Areia”
Ciclo de espetáculos do “Grãos
de Areia”- Teatro de Sombras
sobre a história de Espinho.
Cada espetáculo será
seguido de um workshop de
construção de sombras.

“Litter@sea - Plástico, uma
ameaça muito séria”
Sessões que alertam para
o excessivo uso do plástico
e suas consequências com
Manuela Correia, fundadora do
projecto eTwinning “Litter@
sea”, vencedor do prémio
nacional 2018, na categoria de
educação ambiental, realizado
com participação dos alunos
do AEMGA.

“Do rio ao Mar, muito temos
a contar!”
Quem melhor do que as
crianças para nos fazerem
refletir, questionar o tema
anual da Bandeira Azul:
“Do Rio ao Mar sem Lixo”?
Através de um olhar ainda
tão pouco manipulado e
autêntico de interpretar o
mundo, esta equipa de ecoartistas irá trabalhar o tema
e as problemáticas que o
acompanham numa oficina de
ilustração.

Local FACE/ Museu Municipal
Destinatários Escolas - 1º e 2º ciclo
Preço do Bilhete 1€

4 MAI
10H30
Programa Bandeira
Azul 2019 - Do Rio ao
Mar sem Lixo
“Os Suspeitos do Costume”
Esta atividade/ ação integrada
no programa Bandeira
Azul pretende convidar à
participação na recolha de
lixo marinho, em grupo, que
envolva aprendizagens e que
suscite discussões saudáveis e
construtivas sobre as possíveis
origens, impactos e formas
de evitar estas situações que
põem em risco o nosso Planeta.
Local Praia da Baía
Destinatários Público geral

Local Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva
Destinatários Educadores,
professores e público geral

Local Escolas do Concelho
Destinatários Turma-piloto de 1º
ciclo

18 MAI
15H00-16H30
# Espinho é Mar
# Espinho é Terra
A propósito da comemoração
dos 120 anos do aniversário do
Concelho de Espinho lançamos um desafio à população:
Pintar, desenhar e/ou escrever
em caixas de cartão, pintadas
de branco, os acontecimentos marcantes da memória
colectiva desta terra de mares e
pescadores, escritores, poetas e
outros tantos pintores, médicos
e arquitetos que têm dado notoriedade, a esta terra "nossa".
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Local Face- Fórum de Arte e Cultura
de Espinho
ESPINHO MAI-JUN
Destinatários Público geral

25 A 30 JUN

10H30/14H30/16H00
FESTinha
FEST - Novo Cinema | Novos
Realizadores
As sessões são pensadas
para incluir filmes que se
relacionem com os interesses,
conhecimentos e estímulos
característicos de cada idade,
ao mesmo tempo estimulando
a curiosidade pelo cinema e o
sentido estético e crítico.
Local Auditório do Casino Espinho
Destinatários Crianças e jovens
entre os 3 e 18 anos

MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO

11 E 24 MAI
21H15

Sessão Dupla: Observação + Sessão de Planetário
Em Maio, o Planetário de Espinho tem preparadas para si duas Sessões Duplas.
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.
Bilhete 6€ (adulto), 5€ (estudante e sénior), 15€ (família - 3 elementos),
4€ (criança extra até 12 anos)

Nota:
A sessão de observação só se realizará em caso de condições meteorológicas
favoráveis.
As reservas devem ser efetuadas através
Tel: 22 733 11 90 ou e-mail. info@multimeios.pt, ou ainda no próprio
Centro Multimeios de Espinho.

4, 11, 18, 25 MAI
15H30
15 JUN
15H30

4, 11, 18, 25 MAI
16H30
8 E 15 JUN
16H30

5, 12, 19, 26 MAI
15h30
9 E 16 JUN
15H30

5, 12, 19, 26 MAI
16H30
9 E 16 JUN
16H30

Lendas do Céu
Noturno: Perseu e
Andrómeda

Astronauta (3D)

A Vida das Árvores

Sol, a Nossa Estrela

O que é preciso para
fazer parte desta incrível
viagem? O que é preciso
para se tornar um
astronauta? Esta sessão
de planetário leva-o a
partir da Terra para o
espaço… e mais além!

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

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.

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

Duração:
40 min.
Classificação: M/8

Duração: 45 min.
Classificação: M/4

Duração: 45 min.
Classificação: M/8

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/
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / ATIVIDADES REGULARES

4 MAI/
1 JUN
11H00

16 MAI /
20 JUN
21H30

Contos e Cantos para
Infantes

Onda Poética

Iniciativa promovida por
Rui Ramos, de “O Baú do
contador”.
"Contar histórias é a melhor
forma de transmitir ideias,
conceitos e informação de
forma lúdica e cativante,
quer para miúdos quer para
graúdos.”
Destinatários Dos 2 aos 5 anos

14 E 28 MAI/
11 E 25 JUN
15H00
Tricotar Histórias
Quinzenalmente, às terças
feiras, às 15h00
Espaço de encontro de
pessoas que praticam tricot,
crochet, ou outras técnicas
de trabalho com agulhas,
conciliando com partilha de
saberes, leituras e memórias.
Destinatários População adulta/
sénior – até 15 participantes

Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda
Poética
Destinatários Público em geral

18 MAI /
15 JUN
11H00
Yoga para crianças,
pela via de um conto

8 JUN
11H00
1, 2, 3… Read & Play
with Me!
Atividades didáticas em
inglês, com história, música e
movimento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem
da língua inglesa de uma forma natural, utilizando o corpo
(TPR Total Physical Response),
através da exploração de histórias em inglês, das artes, da
música, da dança e dos jogos
didáticos.
Destinatários Crianças dos 3 aos 5
anos e até 2 acompanhantes (max.
10 crianças)

Yoga para crianças. Tendo em
atenção o equilíbrio entre a
espontaneidade e a estrutura,
para que os "pequenos" participantes se possam expressar
de forma criativa, mas ao
mesmo tempo com respeito
por si próprios e pelos outros.

22 JUN
11H00

Destinatários Crianças dos 3 aos 10 anos
+ 2 acompanhantes (max. 14 crianças)

Aventuras de três chibos sabichões, elefantes voadores,
e jogos de palavras descruzados.“Que Histórias conta a
Lua?” são histórias de gente e
de bichos, músicas e poemas
que se prolongam no anoitecer lento. Para bebés, crianças
e famílias sonhadoras.

25 MAI /
11H00
Bebéteca | “Contos
bebés”
Sessão de contos para bebés
com direito a histórias, cantigas,
cucus e muito brincar.
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Destinatários
Crianças
a partir dos 3
ESPINHO
MAI-JUN
meses e famílias

Bebéteca | “Que
histórias conta a
Lua?”

Destinatários Crianças a partir dos 3
meses e famílias

BOLETIM
MUNICIPAL

ATA N.º 1/2019

CATORZE DE JANEIRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE
Deliberação Nº 1/2019
Aprovação da ata n.º 26/2018 de 21
de dezembro
Deliberado a sua aprovação por
unanimidade.
Deliberação Nº 2/2019
Aumento temporário dos Fundos
Disponíveis
Deliberado por maioria com 3
votos contra dos vereadores do
PS, autorizar, a título excecional, o
aumento temporário dos Fundos
Disponíveis para o mês de janeiro
de 2019.
Deliberação Nº 3/2019
Atribuição de Fundos de Maneio para
o Ano 2019
Deliberado por maioria com 3
votos contra dos Vereadores do
PS, aprovar os Fundos de Maneio
para o período compreendido entre
01/01/2019 a 31/12/2019.
Deliberação Nº 4/2019
Proposta de parecer favorável IP-OPU
7/15
Deliberado por maioria com 3 votos
contra dos Vereadores do PS, emitir
parecer favorável sobre o pedido de
informação prévia para construção
de um edifício de comércio e
serviços e duas habitações
unifamiliares, em propriedade
confinante com a Ligação rodoviária
entre Rua 19 e a E.N. 109, ficando
a futura construção condicionada à
execução da rotunda e da ligação
viária à Rua das Escolas, bem como
ao pagamento das compensações
devidas, nos termos do n.º 2 do
art.º 96.º da RPDME.
Deliberação Nº 5/2019
Conversão em definitivo da resolução
do arrendamento e cessação do
respetivo direito de ocupação do fogo
de habitação social por incumprimento
no pagamento da renda mensal por
oito meses
Deliberado por unanimidade,
converter em definitivo e determinar

a resolução do arrendamento
apoiado e a cessação do respetivo
direito de ocupação do fogo
de habitação social sito na Rua
Manuel d’Areia (Bloco A), nº 263, 1º
Esquerdo, em Silvalde, Espinho em
virtude do incumprimento do dever
de pagamento da renda por um
período de oito meses.
Deliberação Nº 6/2019
Quartel Operacional da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho - Igualação
da Permuta
Deliberado por unanimidade, que
o valor de € 41.000,00 (quarenta
e um mil euros), necessário à
igualação dos bens permutados,
seja havido como doação
complementar do Município
de Espinho à A.H.B.V.C.E. Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários do Concelho
de Espinho, de acordo com os
considerandos descritos.
Deliberação Nº 7/2019
Isenção da taxa de ramais
Deliberado por unanimidade,
autorizar que os pedidos de ramais
a realizar em 2019 ou já existentes,
passem a estar isentos do seu
custo de ligação à rede pública,
promovendo-se a alteração à tabela
de preços de serviços auxiliares
para 2019.
Deliberação Nº 8/2019
Doação de livros à Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva
Deliberado por A Câmara tomou
conhecimento dos livros doados
à Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva, e deliberou, por
unanimidade, aceitar as respetivas
liberalidades nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2018.

ATA N.º 2/2019

VINTE E OITO DE JANEIRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE
Deliberação Nº 9/2019
Aprovação da ata n.º 1/2019 de 14 de
janeiro
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Deliberado a sua aprovação por
unanimidade.
Deliberação Nº 10/2019
Diplomas Setoriais de Transferência
de competências para os Órgãos
Municipais
Deliberado, por unanimidade,
propor à Assembleia Municipal de
Espinho que determine que seja
comunicado à Direção-Geral das
Autarquias Locais, até ao dia 31 de
janeiro de 2019, que o Município
de Espinho não pretende, no
ano de 2019, a transferência das
competências.
Deliberação Nº 11/2019
Transferência de competências do
Estado para a Área Metropolitana do
Porto, nas áreas da promoção turística
interna subregional, justiça, fundos
europeus e programas de captação
de investimento e apoio às equipas de
intervenção permanente de bombeiros
voluntários
Deliberado, por unanimidade,
submeter à apreciação da
Assembleia Municipal a concessão
de acordo favorável à transferência
de competências, do Estado para a
Área Metropolitana do Porto.
Deliberação Nº 12/2019
Procedimento de hasta pública
para atribuição a título precário da
exploração económica de um módulo
de cafetaria instalado a sul do
Parque Infantil em frente ao Centro
Multimeios de Espinho
Deliberado, por unanimidade, aprovar
o Programa e Condições de hasta
pública para atribuição, a título
precário, da exploração económica
de um módulo de cafetaria. Mais
deliberou designar, os Srs. Vereadores
Lurdes Ganicho, Quirino de Jesus
e Miguel Reis, para integrarem
a Comissão que irá efetuar o
procedimento de hasta pública.
Deliberação Nº 13/2019
Protocolo de Cooperação GAE 2ª
Geração
Deliberado, por unanimidade,
ratificar o “Protocolo de cooperação
entre a Direção Geral dos Assuntos

consulares e das Comunidades
Portuguesas e a Câmara Municipal
de Espinho”, celebrado a 18 de
janeiro de 2019, com a Direção
Geral dos Assuntos Consulares e
das Comunidades Portuguesas
do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
Deliberação Nº 14/2019
Protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Espinho e a
Associação Comercial de Espinho para
efeitos da utilização das instalações
da unidade A do edifício do antigo
«Matadouro Municipal» – Revogação:
Deliberado, por unanimidade,
revogar a deliberação n.º 165/2017,
tomada na sua reunião ordinária de
10/07/2017.
Deliberação Nº 15/2019
Incumprimento do Pagamento da
Renda Mensal por quinze meses
consecutivos. Proposta resolução do
arrendamento apoiado e a cessação do
respetivo direito de ocupação do fogo
Deliberado, por unanimidade,
manifestar ao inquilino a intenção
de determinar a resolução do
arrendamento apoiado e cessação
do respetivo direito de ocupação
do fogo que se lhe encontra
atribuído (sito no Complexo Hab.
da Quinta, Bloco E, Entrada 6, n.º
129, Rés-do Chão Dir., Freguesia
de Paramos, em virtude da
situação de incumprimento do
dever de pagamento da renda
por um período de quinze meses
consecutivos.
Deliberação Nº 16/2019
Conversão em definitivo da resolução
do arrendamento e cessação do
respetivo direito de ocupação do fogo
de habitação social por incumprimento
no pagamento da renda mensal desde
maio de 2018
Deliberado, por unanimidade,
converter em definitivo e determinar
a resolução do arrendamento
apoiado e a cessação do respetivo
direito de ocupação do fogo de
habitação social sito na Avenida
S. João de Deus, nº 2262, 1º
Esquerdo, em Silvalde, em virtude

do incumprimento do dever de
pagamento da renda desde o
mês de maio de 2018. Foi ainda
deliberado que em caso não
seja cumprida voluntariamente
a obrigação de desocupação e
entrega da habitação, os ocupantes
do fogo ficam sujeitos a despejo
imediato e sem dependência de
ação judicial.
Deliberação Nº 17/2019
Proposta para atribuição de habitação
social municipal por regime de
exceção, nos termos do artigo 16.º do
Regulamento de Habitação Social do
Município de Espinho
Deliberado, por unanimidade,
atribuir ao agregado familiar
um fogo de habitação social de
Tipologia T2, sito no Conjunto
Habitacional da Ponte de Anta,
Bloco 5, Entrada 2, rés-do-chão/
Esquerdo (A), em Anta, União
das freguesias Anta/Guetim, por
contrato de arrendamento apoiado
e pela renda mensal de 99,75€.
Deliberação Nº 18/2019
Atribuição de habitação social
municipal por permuta realizada
com o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana
Deliberado, por unanimidade,
atribuir um fogo de habitação social
de tipologia T3, sito em Conjunto
Habitacional da Ponte de Anta,
Bloco 1, Entrada 2, 2.º Traseiras
(B), em Anta, União das freguesias
Anta/Guetim, por contrato de
arrendamento apoiado e pela renda
mensal de 24,79€.
Deliberação Nº 19/2019
Cerciespinho - Pedido de ocupação da
via pública
Deliberado, por unanimidade,
autorizar o pedido apresentado
pelo, Coordenador do Centro
Comunitário da Ponte de Anta,
para ocupação da via pública, para
a organização de eventos, que se
realizará entre os meses de janeiro
e julho de 2019.
Deliberação Nº 20/2019
Proposta de alterações para as
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reuniões de Câmara
Pelos Srs. Vereadores do Partido
Socialista na Câmara Municipal
de Espinho propõem as seguintes
alterações para as reuniões de
Câmara: 1 – Todas as Reuniões
de Câmara passem a ser públicas;
2- Todas as reuniões de Câmara
passem a ser gravadas; 3- Todas as
Reuniões de Câmara passam a ser
transmitidas em direto. A Câmara
tomou conhecimento e deliberou,
rejeitar a proposta com 4 votos
contra dos eleitos do PSD e 3 votos
a favor dos Vereadores do PS

ATA N.º 3/2019

DOZE DE FEVEREIRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE
Doze de fevereiro de dois mil e
dezanove
Antes do início dos trabalhos, o
Sr. Presidente da Câmara propôs
a suspensão da reunião, tendo
ficado deliberado, por unanimidade,
retomar a mesma no dia 13 de
fevereiro, pelas 18.00 horas.

ATA N.º 4/2019

TREZE DE FEVEREIRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE
Deliberação Nº 21/2019
Aprovação da ata n.º 2/2019 de 28de
janeiro
Deliberado a sua aprovação por
maioria com 3 votos contra dos
Vereadores do PS. Participaram
na votação apenas os membros
do órgão executivo que estiveram
presentes na reunião a que se
reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 22/2019
DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O
ANO 2019
Deliberado, por maioria com três
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. Mais
deliberou a Câmara solicitar

a convocação de sessão
extraordinária da Assembleia
Municipal.
Deliberação Nº 23/2019
Protocolo de Cooperação Comissão
para a Cidadania e Igualdade de
Género
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a presente minuta e
celebrar com a Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género
da Presidência do Conselho de
Ministros o referido “Protocolo de
cooperação entre a Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Género
e a Câmara Municipal de Espinho.”,
de acordo com os considerandos e
termos nele fixados.
Deliberação Nº 24/2019
TORNEIO SOCIAL DE TÉNIS – “TORNEIO
ARQ. RUI LACERDA”
Deliberado, por unanimidade,
aprovar a cedência dos 3 campos
de ténis ao Clube de Ténis de
Espinho no sentido de realizar um
torneio social intitulado “Torneio
Arq. Rui Lacerda”.
Deliberação Nº 25/2019
Resultado da consulta preliminar para
Elaboração de Estudo económicofinanceiro comparativo das três
hipóteses de execução contratual
com manutenção/alteração/extinção
da “Constituição de direito de
superfície para conceção, construção
e exploração de dois parques de
estacionamento subterrâneos par
viaturas e concessão de exploração
de lugares de estacionamento à
superfície na cidade de Espinho
Deliberado, por unanimidade, que
sejam iniciadas as formalidades
necessárias para a abertura de
um procedimento pré-contratual
de aquisição de serviços, para a
elaboração do referido estudo,
que será tramitado por ajuste
direto com convite à Universidade
Católica do Porto, Centro de
Estudos de Gestão e Economia
Aplicada, por ter sido a única
entidade que apresentou resposta
à consulta preliminar realizada ao
mercado.

Deliberação Nº 26/2019
Proposta de planificação e
calendarização para a substituição
de toda a canalização da rede pública
de abastecimento de água e de
saneamento básico do centro Urbano
de Espinho
Deliberado, com 4 votos contra
dos eleitos do PSD e 3 votos
a favor dos Vereadores do PS,
rejeitar a proposta de planificação e
calendarização para a substituição
de toda a canalização da rede
pública de abastecimento de água
e de saneamento básico do centro
urbano de Espinho.
Centro de Distribuição Postal de
Espinho
A Câmara tomou conhecimento
do ofício dos CTT – Correios
de Portugal, S.A., datado de
28/01/2019, pelo qual o mesmo
vem clarificar as questões
colocadas, relativo à pretensão
de encerramento do Centro de
distribuição Postal de Espinho.

ATA N.º 5/2019

VINTE E CINCO DE FEVEREIRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE
Deliberação Nº 27/2019
Aprovação das atas n.ºs 3/2019 e
4/2019 de 12 e 13 de fevereiro de
2019
Deliberado as suas aprovações
por maioria com os votos contra
dos Vereadores do PS. O Vereador
do PS, Miguel Reis, abandonou a
reunião, tendo os Vereadores do
PS, Nuno Lacerda e Ana Paula
Africano, abandonado também a
reunião, em solidariedade com o
Vereador Miguel Reis.
Deliberação Nº 28/2019
Protocolo entre a Autoridade Tributária
e o Município de Espinho relativo
à cobrança coerciva de tributos
administrados pelo Município
Deliberado, por unanimidade
dos presentes, aprovar a
celebração de protocolo com
a Autoridade Tributária, no
sentido da competência para a
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cobrança coerciva de impostos
e outras receitas administradas
pelo Município ser atribuída à
Administração Tributária.
Deliberação Nº 29/2019
Celebração de «Protocolo de
colaboração entre a Câmara Municipal
de Espinho e a FCAPE – Federação
Concelhia das Associações de Pais
do Concelho de Espinho para efeitos
de utilização de loja no Mercado
Municipal»
Deliberado, por unanimidade
dos presentes, aprovar a minuta
e celebrar, com a “FCAPE
– Federação Concelhia das
Associações de Pais do Concelho
de Espinho” - o referido para efeitos
da utilização da divisão LC03 com
utilização dependente, do edifício
do “Mercado Municipal”» de acordo
com os considerandos e termos
nele fixados.
Deliberação Nº 30/2019
Pedido de indemnização - Acidente
via pública
Deliberado, por unanimidade dos
presentes, aprovar o pagamento
no valor de 179,64 €, referente aos
prejuízos decorrentes dos danos
causados na viatura Renault Clio
de matrícula 82-PS-11 quando
circulava na Rua 19 em frente ao n.º
930 em Espinho.
Deliberação Nº 31/2019
Indemnização por danos causados na
viatura 50-LV-91
Deliberado, por unanimidade dos
presentes, aprovar o pagamento
no valor de 166,63 €, referente aos
prejuízos decorrentes dos danos
causados na viatura Alfa Romeo
de matrícula 50-LV-91, quando
circulava na Rua 20 em Espinho.
Deliberação Nº 32/2019
Atribuição de um apoio à Associação
Cultural e Recreativa “Espinho e Mar a
Cantar”, para realização do “Baile de
Carnaval” - Utilização do Salão Nobre
da Piscina Solário Atlântico
Deliberou, por unanimidade dos
presentes, aprovar a atribuir à
“Associação Cultural e Recreativa

Espinho e Mar a Cantar” um apoio
em espécie com vista à realização
do seu “Baile de Carnaval”,
materializando-se o mesmo no
direito de utilizar, gratuitamente, o
espaço do Salão Nobre da Piscina
Solário Atlântico, sendo que o apoio
em causa representa um valor
económico de 320,00€, nos termos
do previsto na “Tabela de Preços
de Cultura, Desporto e Recreio do
Município de Espinho”.

oferta de Cheque-Educação, para o
ano letivo 2018/2019
Deliberado, por unanimidade
dos presentes, excecionalmente
aprovar a atribuição do ChequeEducação às candidaturas em
estado pendente que cumpram os
critérios e apresentem documentos
comprovativos. Deliberou ainda,
abrir a plataforma por um novo
período para permitir a submissão
de candidaturas.

Deliberação Nº 33/2019
Grupo Desportivo da Idanha Pedido de ocupação da via pública
Deliberado, por unanimidade dos
presentes, autorizar o pedido
apresentado pelo Grupo Desportivo
da Idanha para ocupação da
via pública, para realização do
tradicional desfile/cortejo de
carnaval.

ATA N.º 6/2019

Deliberação Nº 34/2019
Atribuição de subsídio ao Grupo
Desportivo da Idanha para realização
do Carnaval da Idanha 2019
Deliberado, por unanimidade dos
presentes, aprovar a atribuição de
250,00€ ao Grupo Desportivo da
Idanha, como entidade responsável,
pelo Carnaval da Idanha.
Deliberação Nº 35/2019
Incumprimento do Pagamento
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
Deliberado, por unanimidade dos
presentes, manifestar ao inquilino
e respetivo agregado familiar a
intenção de determinar a resolução
do arrendamento apoiado e
cessação do respetivo direito de
ocupação do fogo sito no Bloco 4
da Rua Manuel d’Areia, Entrada 6,
1.º Direito, em Silvalde, em virtude
da situação de incumprimento
do dever de pagamento da renda
por um período de oito meses
consecutivos.
Deliberação Nº 36/2019
Condições de acesso ao programa de

ONZE DE MARÇO
DE DOIS MIL E DEZANOVE
Deliberação Nº 37/2019
Aprovação da ata n.º 5/2019 de 25 de
fevereiro
Deliberado a sua aprovação
por maioria com abstenção dos
Vereadores do PS.
Deliberação Nº 38/2019
Pedido de isenção de taxas devidas
por vistoria de salubridade
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores do
PS, aprovar o pedido submetido
para isenção de pagamento da taxa
devida pela vistoria de salubridade
ao imóvel sito na Rua 62 n.º 465,
freguesia e concelho de Espinho.
Deliberação Nº 39/2019
Designação dos representantes do
Município nos conselhos gerais dos
Agrupamentos de Escolas
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores do
PS, designar como representante
do Município de Espinho, em
substituição da Chefe de Divisão
de Educação e Juventude, a
técnica superior da Divisão de
Educação e Juventude, nos
Conselhos Gerais do Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
e do Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Gomes de Almeida.
Deliberação Nº 40/2019
Designação Toponímica de arruamento
na Freguesia de Anta e Guetim
Deliberado, por maioria e
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abstenção dos Vereadores do PS,
aceitar as propostas da Comissão
de Toponímia com o acordo
formal da Junta de Freguesia
de Anta e Guetim e estabelecer
a identificação da Travessa da
Levada, para o que deve ser feita a
devida informação e comunicação
pela Câmara Municipal às
entidades que se considere
necessário.
Deliberação Nº 41/2019
Designações Toponímicas de alguns
arruamentos na Freguesia de Espinho
Deliberado, por maioria e
abstenção dos Vereadores do PS
aceitar as propostas da Comissão
de Toponímia com o acordo formal
da Junta de Freguesia de Espinho
e estabelecer a identificação das
Ruas 17 e 66 Norte, da Travessa
dos Limites, da Travessa da Rua 28
e da Travessa da Rua 5, para o que
deve ser feita a devida informação
e comunicação pela Câmara
Municipal às entidades que se
considere necessário.
Deliberação Nº 42/2013
Designações Toponímicas de alguns
arruamentos na Freguesia de Paramos
Deliberou, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, aceitar
as propostas da Comissão de
Toponímia com o acordo formal da
Junta de Freguesia de Paramos
e estabelecer a identificação da
Travessa da Estrada Real e da
Extensão da Rua Fonte da Pedra
até à entrada do Castro d’Ovil,
para o que deve ser feita a devida
informação e comunicação pela
Câmara Municipal às entidades que
se considere necessário.
Deliberação Nº 43/2019
Designações Toponímicas de alguns
arruamentos na Freguesia de Silvalde
Deliberado, por maioria e
abstenção dos Vereadores do PS,
aceitar as propostas da Comissão
de Toponímia com o acordo formal
da Junta de Freguesia de Silvalde
e estabelecer a identificação da
Extensão da Rua do Quartel desde
o apeadeiro de Silvalde da Linha do

Norte e a Praia do Pau da Manobra
e identificar o arruamento que liga a
Rua dos Outeiros à Rua do Quelhas
como Travessa da Rua do Quelhas,
para o que deve ser feita a devida
informação e comunicação pela
Câmara Municipal às entidades que
se considere necessário.
Deliberação Nº 44/2019
Empreitada de obras públicas
de “Requalificação do Canal
Ferroviário do Concelho de Espinho
e Estacionamento Subterrâneo
– Interface” - Segunda proposta
de trabalhos a mais, trabalhos de
suprimento de erros e omissões e
trabalhos a menos
A Câmara tomou conhecimento
e enquanto órgão competente
para a decisão de contratar,
determinou, por maioria, com os
votos contra dos Vereadores do PS,
a modificação objetiva ao contrato
de empreitada de obras públicas
acima identificado.
Deliberação Nº 45/2019
Diplomas setoriais de transferência de
competências para os municípios
Deliberado, por maioria com os
votos contra dos Vereadores do
PS, propor à Assembleia Municipal
de Espinho que determine que
seja comunicado à Direção-Geral
das Autarquias Locais, que o
Município de Espinho não pretende,
no ano de 2019, a transferência
das competências prevista nos
Decretos-Lei n.ºs 20 e 22/2019,
de 30 de janeiro. Mais deliberou
solicitar a marcação de uma
sessão extraordinária à Assembleia
Municipal.
Deliberação Nº 46/2019
Indemnização por danos provocados
em monobloco
Deliberado, por maioria e
abstenção dos Vereadores do PS,
aprovar o pagamento do valor de
233,70€, a MOVEX – Produção
Venda e Aluguer de Módulos PréFabricados, S.A., referente aos
prejuízos decorrentes dos danos
ocorridos no monobloco sanitário.

Deliberação Nº 47/2019
Aprovação da celebração de
Acordo entre Parceiros para o
desenvolvimento do projeto Promover o Sucesso - escola para
todos; Ratificação do ato praticado
pelo Presidente da Câmara ao abrigo
do artigo 35.º/3 da Lei n.º 75/2013
Deliberado, por maioria e
abstenção dos Vereadores do PS,
ratificar os atos de aprovação e
de celebração pelo Presidente da
Câmara, do Acordo entre Parceiros
para o Desenvolvimento do Projeto
– Promover o Sucesso – escola
para todos, exigido para efeitos
da submissão da candidatura
designada por Planos integrados
e inovadores de combate ao
insucesso escolar em resposta
ao aviso NORTE – 66-2016-29,
Planos Integrados e Inovadores de
Combate ao Insucesso Escolar Projetos do Programa Operacional
Regional do Norte (NORTE 2020).
Deliberação Nº 48/2019
Celebração de “Protocolo de
colaboração entre o Município de
Espinho e a “Associação Cultural e
Recreativa Teatro e Marionetas Mito do
Homem Plantado”, (Companhia Teatro
e Marionetas de Mandrágora), para
utilização de dois espaços no F.A.C.E.
(escritório e sala de ensaios) e um
espaço de oficina nas instalações do
antigo matadouro municipal:
Deliberado, por maioria e
abstenção dos Vereadores do
PS, aprovar a presente minuta e
celebrar protocolo de colaboração
de acordo com os considerandos e
termos nele fixados.
Deliberação Nº 49/2019
Protocolo de colaboração entre o
Município de Espinho e a Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho para
atribuição de subsídio para efeitos da
disponibilidade operacional do corpo
de bombeiros em 2019 e das suas
equipas de primeira intervenção (EIP
2 e EIP 3)
Deliberou por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, participar
e aprovar o “Protocolo de
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colaboração entre o Município
de Espinho e a Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho para
atribuição de subsídio para efeitos
da disponibilidade operacional
do corpo de bombeiros em 2019
e das suas equipas de primeira
intervenção (EIP 2 e EIP 3)”.
Deliberação Nº 50/2019
Protocolo de colaboração entre o
Município de Espinho e a Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho para garantir
a existência de um dispositivo de
salvamento aquático
Deliberado por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, participar
e aprovar o “Protocolo de
colaboração entre o Município
de Espinho e a Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho para
garantir a existência de um
dispositivo de salvamento aquático.
Deliberação Nº 51/2019
Associação de Pais da Escola Básica
de Silvalde | ocupação da via pública
– ratificação
Deliberado, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, ratificar
o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido
da Associação de Pais da Escola
Básica de Silvalde, para ocupação
da via pública, para realização
do tradicional desfile/cortejo de
Carnaval.
Deliberação Nº 52/2019
Junta de Freguesia de Espinho |
Ocupação da via pública – ratificação
Deliberou, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, ratificar
o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido
da Junta de Freguesia de Espinho
para ocupação da via pública, para
realização do tradicional desfile de
Carnaval das Escolas de Espinho.
Deliberação Nº 53/2019
EB1/JI Espinho 2 Escola | ocupação da
via pública – ratificação
Deliberado, por maioria e abstenção

dos Vereadores do PS, ratificar
o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido da
Escola Básica n.º 2 de Espinho,
para ocupação da via pública, para
realização do tradicional cortejo de
Carnaval.
Deliberação Nº 54/2019
Escola Básica de Anta – ocupação da
via pública – ratificação de despacho:
Deliberado, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, ratificar
o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido
da Escola Básica de Anta, para
a ocupação da via pública, para
realização de desfile de Carnaval.
Deliberação Nº 55/2019
Centro Social de Paramos | ocupação
da via pública – ratificação
Deliberado, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, ratificar
o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido
do Centro Social de Paramos para
ocupação da via pública, para
realização do tradicional cortejo de
Carnaval.
Deliberação Nº 56/2019
Shine Iberia Portugal - pedido
de ocupação da via pública para
gravação do Programa “Começar Do
Zero” – ratificação
Deliberou, por maioria e abstenção
dos Vereadores do PS, ratificar
o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido
da Shine Iberia Portugal, para a
ocupação da via pública, para
gravação do Programa “Começar
Do Zero”.
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Museu Municipal de Espinho
Forum de Arte e Cultura de Espinho - FACE
www.museumunicipaldeespinho.blogspot.pt
Tel: +351 227 326 258
E-mail: museu.municipal@cm-espinho.pt
Horário
Segunda a Sexta-Feira
09H00 às 17H00
Sábado
10H00 às 13H30 | 14H30 às 18H00
(Encerra aos domingos e feriados)

Casino de Espinho
www.solverde.pt
Tel: +351 22 733 5500
E-mail: casinoespinho@solverde.pt
Loja Interativa de Espinho
Tel: +351 224 901 316
E-mail: turismo@cm-espinho.pt

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

AME - Atedimento Mu
Câmara Municipal de E
www.cm-espinho.pt
Tel: +351 227 335 800
E-mail: geral@cm-esp

Centro Multimeios de Espinho
www.multimeios.pt
Tel: +351 22 733 11 90
E-mail: info@multimeios.pt

Horário
Segunda a Sexta-Feira
08H30 às 16H00

Biblioteca Municipal
José Marmelo e Silva
Tel: +351 22 733 58 00
+351 227 335 869
E-mail: bme@cm-espinho.pt
Auditório/Academia de Espinho
www.musica-espinho.com
Tel: +351 22 734 11 45
+351 22 734 04 69
E-mail: auditorio@musica-esp.pt
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Horário
Segunda a Sexta-Feira
09H30 às 18H00
Sábado
10H30 às 17H30
(Encerra aos domingos,
feriados e na última quartafeira de cada mês)

ESPAÇOS DO CIDADÃO
ESPINHO/ SILVADE

Piscina Solário Atlântico
Tel: +351 227 344 179
+351 227 322 680
Horário
15 Jun a 15 Set
09H00 às 19h00
Piscina Balneário Marinho
Tel: +351 227 344 179
+351 961 036 313
E-mail:
balneario.marinho@cm-espinho.pt

Fórum Arte e Cultura
Espinho - FACE
Rua 41
Tel: +351 227 335 892
E-mail:
geral@cm-espinho.pt
ESPAÇO DO CIDADÃO
ANTA/ GUETIM

Complexo Habitacional
da Ponte de Anta
Tel: +351 227 335 890
E-mail:
geral@cm-espinho.pt
NAVE POLIVALENTE

Rua da Nave - Lugar de
Sales
4500 Espinho
Tel: (+351) 227 335 860
E-mail: divisao.
desporto@
cm-espinho.pt

unicipal de Espinho
Espinho

0
pinho.pt

a
Parque Municipal de Campismo
Tel: +351 227 335 871
E-mail:
campismo@cm-espinho.pt

PISCINA MUNICIPAL
DE ESPINHO

Av. 32 Anta/ Espinho
Segunda a Sexta-Feira
09H00 - 13H00
13H30 - 21H00
Sábado
09H00 - 13H00
(Encerrada durante o
mês de Agosto)
Tel: +351 227 335 868
E-mail:
piscinamunicipal@
cm-espinho.pt
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DIVISÃO DE SERVIÇOS
BÁSICOS E AMBIENTE

Ângulo da Rua 20 e Rua
do Loureiro Nº652
Zona Industrial
4500-634 Silvade
Apoio Administrativo
Mercados e Feiras
Segunda a Sexta-Feira
08H00 - 16H30
Tel: +351 227 335 800
+351 227 335 800
E-mail: ambiente@
cm-espinho.pt
servico.aguas@
cm-espinho.pt
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE

Praça Dr. José Oliveira
Salvador Apart. 700
4500-901 Espinho
Segunda a Sexta-Feira
09H00 - 16H00
Tel: +351 227 335 800
E-mail: comunidadeeducativa@
cm-espinho.pt
juventude@
cm-espinho.pt
ATENDIMENTO AO IDOSO

Rua 23 (Edifício Junta
Freguesia Espinho)
Segunda a Sexta-Feira
08H30 - 12H30
Tel: +351 227 335 872
E-mail: idosos@
cm-espinho.pt

