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Regressam as aulas,
regressa o trabalho, 
regressa a rotina, 
mas o melhor regresso... 
É sempre a Espinho!
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Com a entrada na época estival, Espinho vive o período do ano em que atrai um maior 
número de visitantes. Seja pela qualidade das suas praias que, uma vez mais, obtiveram esse 
reconhecimento com a obtenção da respetiva Bandeira Azul, seja também através de um 
calendário de eventos que, progressivamente, vem ganhando espaço e projeção nacional. 

O Festival Internacional de Música de Espinho é hoje um certame consagrado e uma 
referência nacional na sua área. O programa deste ano foi, uma vez mais, de enorme 
qualidade e diversidade proporcionando, durante praticamente um mês, uma programação 
de nível internacional para um público alargado.

À edição deste ano do Sem Espinhas conferiu-se um modelo diferente de edições anteriores. 
Decerto, uma aposta ganha. O envolvimento dos agentes locais e da população é hoje o 
grande motor do sucesso deste evento de promoção do melhor que a nossa gastronomia 
tem para oferecer.

O festival OITO24 continua a ser a nossa grande aposta durante o mês de agosto. Este ano, 
associando-se à celebração dos 120 anos de elevação de Espinho a concelho com um 
grande concerto no passado dia 17 de agosto.

Os 120 anos de elevação a concelho foram também motivo para a Câmara Municipal se 
associar à edição e lançamento de uma iniciativa designada “Cadernos d’Espinho”. Trata-se 
de uma publicação que contará com vários números temáticos a lançar ao longo de mais 
de um ano, versando sobre temas como a ida a banhos, o jogo, grandes empreendedores e 
festas e tradições. 

Preservar a nossa memória coletiva e servirmo-nos dela para desafiar o Futuro é um 
exercício imperativo necessário ao nosso crescimento e desenvolvimento.
O final do mês de agosto fica marcado pela realização do já conhecido Réveillon de Verão, 
evento que marca o encerramento da época alta do nosso concelho, revelando-se uma das 
marcas mais fortes da programação de Verão.

Cumpre, assim, fazer menção aos programas de Verão Vir a Banhos, que recria as vivências 
de outras épocas das praias de Espinho, ao Open de Espinho de voleibol de praia e ao Torneio 
AMB, estes dois últimos eventos desportivos de enorme sucesso que afirmam o concelho, 
de forma indiscutível, como capital nacional da modalidade.

Simultaneamente, continuamos focados em melhorar o espaço urbano do concelho. A obra 
do ReCaFe decorre a bom ritmo, com a zona norte da intervenção praticamente pronta. 
Iniciaremos também uma intervenção de requalificação da rede de abastecimento de água 
em algumas artérias da cidade, para a qual vimos aprovada uma candidatura comunitária. O 
ano letivo que agora se inicia terá algumas novidades, nomeadamente, no que diz respeito à 
requalificação do nosso Parque Escolar. Esta continua a ser uma aposta firme do Executivo, 
que terminará este mandato com um Parque Escolar requalificado e pronto a servir muito 
melhor a nossa comunidade escolar.

Os Espinhenses continuarão, até ao fim, no centro da nossa ação política, construindo um 
concelho que saiba receber quem nos visita, mas que não perca de vista aqueles que aqui 
têm o seu projeto de vida.

ED
IT

OR
IA

L
Pi

nt
o 

M
or

ei
ra

 P
re

si
de

nt
e 

da
 C

âm
ar

a 
M

un
ic

ip
al

 d
e 

Es
pi

nh
o 



ESPINHO SET-OUT
P. 4 REVISTA

RECEBA A SUA AGENDA EM CASA
COMUNICA@CM-ESPINHO.PT 
indicando os seus dados pessoais
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MAIS DE 70 MIL EUROS SERÃO INVESTIDOS 
EM OBRAS NESTES ESPAÇOS DE DIVERSÃO 
PARA OS MAIS PEQUENOS

A Câmara Municipal iniciou um plano de conservação 
e requalificação dos parques infantis do concelho, 
no qual vai investir mais de 70 mil euros. Já se 
encontra a decorrer a requalificação do parque 
infantil em frente ao Centro Multimeios.

Este plano contempla ainda os seguintes espaços 
infantis:

_Parque Infantil de Bouços;
_Parque Infantil da Ponte de Anta;
_Parque Infantil da Praceta Capitão Salgueiro Maia;
_Parque Infantil da Junta de Silvalde;
_Parque Infantil da Marinha;
_Parque Infantil Parque Américo Magano.

O prazo de execução desta empreitada é de 90 dias, 
com conclusão prevista para o mês de outubro.

CÂMARA MUNICIPAL 
REQUALIFICA PARQUES 
INFANTIS DO CONCELHO
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DIA METROPOLITANO 
DOS AVÓS 2019

6 mil avós celebraram o Dia Metropolitano dos Avós, 
no passado dia 24 de julho, no Europarque - Santa 
Maria da Feira, numa iniciativa anual organizada 
pela AMP-Área Metropolitana do Porto.

Esta iniciativa que tem como objetivo valorizar 
o papel dos avós enquanto cidadãos ativos e 
privilegiados na transmissão de valores sociais e 
culturais na sociedade.

A animação decorreu até às 17 horas, e contou com a 
presença do duo "Blue & White", a que se seguiu a atua-
ção do cantor "Emanuel", para animar o resto da tarde.

Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, acompanhado pela vereadora com o 
pelouro da Ação Social, Lurdes Ganicho, estiveram 
presentes nesta tarde animada onde participaram 
300 avós do concelho de Espinho.

300 AVÓS DO CONCELHO DE ESPINHO PARTICIPARAM NO EVENTO
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PROJETO TRINSHEIRA 
INAUGURA NOVO ESPAÇO
INTERVENÇÃO SOCIAL NO COMPLEXO 
HABITACIONAL DA PONTE DE ANTA

O Projeto Trinsheira inaugurou, no passado dia 20 
de julho, o seu novo espaço, situado no Conjunto 
Habitacional da Ponte de Anta, Espinho.

A cerimónia de inauguração contou com a presença 
do vice-presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, Vicente Pinto.

Projeto Trinsheira é uma associação sem fins 
lucrativos de direito privado, que deve o seu 
nome à cave de bairro onde nasceu, em 2001, na 
comunidade do Bairro da Ponte de Anta.

Ao longo dos últimos 18 anos, conta com mais 
de 150 iniciativas realizadas em áreas tais como 
residências artísticas, espetáculos, workshops, 
concertos, leilões e mostras sociais, programas 
curtos e avançados de formação e masterclasses 
para o desenvolvimento de talento jovem.
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ALMOÇO 
NA RUA FOI 
"SEM ESPINHAS"

ESPINHO CELEBRA E FESTEJA OS 
SABORES DO MAR

O tradicional almoço de rua “Sem 
Espinhas”, que decorreu em Espinho 
no passado dia 21 de julho, registou 
uma participação recorde de visitantes, 
ultrapassando as expetativas do 
Município de Espinho, instituição 
responsável pelo projeto. 

Das cerca de 1500 pessoas que tiveram 
a oportunidade de degustar as iguarias 
do mar de Espinho nos 13 restaurantes 
que aderiram à iniciativa, mais de mil 
viveram essa experiência gastronómica 
a céu aberto, nas mesas comunitárias 
distribuídas por quatro ruas da cidade.

As seis centenas de lugares, distribuídos em mesas pela 
marginal da praia entre as ruas 2, 39 e 41, foram poucos para 
acolher todos aqueles que se deslocaram a Espinho para 
degustar e comprovar a riqueza, a variedade e a qualidade 
do peixe e do marisco daquela cidade vareira.

Da sopa de peixe à cataplana de marisco, passando pela 
sardinha, robalo, dourada e lulas grelhadas na brasa, feijoada 
de marisco, caldeirada de peixe, espetada de marisco e 
parrilhada de peixe várias foram as propostas gastronómicas 
do receituário de Espinho que fizeram a delícia de muitos 
e que surpreenderam, pela frescura e confeção, os palatos 
mais exigentes.

A iniciativa contou ainda com momentos de grande 
animação nas ruas, com a atuação dos grupos da cidade, 
entre os quais a Associação "O Mar é Nosso", a "Rusga de 
São Pedro de Espinho" e a "Rusga da Nossa Senhora do 
Mar", que partilharam cantares e tradições com os milhares 
de visitantes que escolheram a cidade de Espinho como 
destino turístico e gastronómico.

A 4ª edição do Almoço na Rua foi a terceira iniciativa do 
projeto "Sem Espinhas”, que regressa em outubro com uma 
reedição da rota dos restaurantes.
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Os brasileiros Alison Cerutti e Álvaro Filho e as Russas 
Nadezda Makroguzova e Svetlana Kholomina foram os grandes 
vencedores da edição deste ano do Espinho Open 2019, que 
decorreu na Praia da Baía.
 
A dupla brasileira Alison Cerutti / Álvaro Filho conquistou a 
medalha de ouro na final disputada no domingo diante os 
compatriotas André Stein e George Wanderley.
 

ALISON CERUTTI/
ÁLVARO FILHO 
VENCERAM ESPINHO OPEN

BRASILEIROS 
E RUSSAS 
FORAM OS 
GRANDES 
VENCEDORES 
DO ESPINHO 
OPEN 2019
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Num jogo verdadeiramente empolgante com 
lotação esgotada, a dupla Alison Cerutti / Álvaro 
Filho bateu André Stein / George Wanderley por 2-1 
(21-13,15-21 e 15-9).

A disputa pela medalha de bronze colocou frente a 
frente a dupla da Letónia Plavins / Tocs que venceu 
a dupla chilena Marco Grimalt / Esteban Grimalt por 
2-0 (21-13 e 21-18).

Na competição feminina, a medalha de ouro foi 
para a dupla Russa, Makroguzova / Kholomina que 
bateu a dupla norte-americana Claes / Sponcil por 
2-0 (21-17 e 21-16).
 
No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, 
as brasileiras Ana Patrícia e Rebecca Cavalcanti 
venceram as suas compatriotas Ágatha Bednarczuk 
/ Eduarda Lisboa por 2-1 (21-18,18-21 e 15-12).

As duplas vencedoras desta edição receberam um 
prémio monetário no valor de 20 mil dólares, bem 
como 800 pontos para a qualificação aos Jogos 
Olímpicos de Verão, Tóquio 2020, agendados para o 
próximo ano.

Para Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Espinho com o pelouro do Desporto 
“esta final foi como nos velhos tempos - muito 
emotiva, com um estádio cheio e a vibrar, com duas 
duplas de altíssimo nível. Toda a envolvência, a or-
ganização e o público presente tornaram esta final 
muito especial. Estou muito orgulhoso. Considero 
que esta etapa do Open de Portugal foi a melhor até 
hoje aqui realizada. Espinho está de parabéns. O pú-
blico foi fantástico, assim como todos os atletas, a 
Federação Portuguesa de Voleibol e os funcionários 
do Município de Espinho”.
 
A cerimónia de entrega dos prémios contou com a 
presença de Pinto Moreira (presidente da Câmara 
Municipal de Espinho), Vicente Pinto (vice-presi-
dente da Câmara Municipal de Espinho com o pe-
louro do Desporto), Vicente Araújo (vice-presidente 
da Federação Portuguesa de Voleibol), Elsa Borda 
D'Água (Patrocinador oficial), Mário Oliveira, Arnaldo 
Rocha e Nuno Nunes (Diretores da Federação Por-
tuguesa de Voleibol).

Estádio na Praia da Baía 
com lotação esgotada para assistir 
às finais de Voleibol de Praia.
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A recriação de uma praia do início do século XX 
foi o ponto alto de mais uma edição do Vir a Banhos 
em Espinho, que contou com a participação de uma 
centena de figurantes, tendo sido retratadas diversas 
personagens que então frequentavam as nossas 
inesquecíveis praias: banhistas vestidos a preceito, 
vilões, fidalgos, teatro de robertos, fotógrafo "à la 
minuta" e vendedores ambulantes.

Vir a Banhos recordou uma época áurea de Espinho, 
quando "vilões e fidalgos" faziam praia mediante 
prescrição médica. Uma viagem no tempo, evocando 
o quotidiano das gentes que anualmente procuravam 
as nossas águas terapêuticas.

Na noite de sábado foi recriada uma noite em veraneio 
com um desfile da burguesia vestida a preceito, pela 
esplanada junto ao mar, entre a Praia da Baía e a Pisci-
na Solário Atlântico.

Vir a Banhos proporcionou a veraneantes e a visitan-
tes a oportunidade de assistirem à representação do 
quotidiano, dos usos e costumes das gentes que pro-
curavam as águas terapêuticas de Espinho, estância 
turística de referência além-fronteiras, para a época.

VIR A 
BANHOS 
RECRIAÇÕES DE 
UM PASSEIO DA 
BURGUESIA E 
DE UMA PRAIA 
DO INÍCIO DO 
SÉCULO XX 
EM ESPINHO
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Em resultado da parceria estabelecida entre a 
Fundação de Serralves e a Câmara Municipal de 
Espinho, o Museu Municipal de Espinho acolhe até 
ao dia 7 de setembro a exposição "Silvestre Pestana 
- Um artista de contraciclos".
 
A iniciativa integra-se num programa de exposições 
e apresentação de obras da Coleção de Serralves, da 
Fundação de Serralves, especificamente selecionadas 
com o objetivo de tornar o acervo acessível a públicos 
diversificados, de todas as regiões do país.

A exposição de Serralves em Espinho abrange o perío-
do no qual Silvestre Pestana esteve associado ao grupo 
de Poesia Experimental Portuguesa na década de 60 
do século XX, período em que abordou a poesia como 
discurso visual e meio de resistência antifascista.
 
Nascido em 1949 no Funchal, Silvestre Pestana é 
um artista plástico, poeta e performer, que tem 
desenvolvido uma obra singular no panorama artístico 
nacional, tendo-se revelado desde o final dos anos 70 
um agente fundamental do circuito artístico indepen-
dente do Porto.

FUNDAÇÃO DE SERRALVES 
EXPÕE OBRAS NO MUSEU 
MUNICIPAL DE ESPINHO

"SILVESTRE PESTANA - UM ARTISTA 
DE CONTRACICLOS"

Exilado em Estocolmo, na Suécia, entre 1969 e 1974, o 
artista desenvolveu performances e intervenções no 
espaço público, contactando com movimentos am-
bientais e ecológicos. Regressado a Portugal, foi pio-
neiro nas áreas do vídeo, utilizando os néones como 
um novo sistema de linguagem e animação do corpo. 
Pestana foi mais longe e não se limitou a explorar os 
vários meios, procurando, com eles e através deles, 
criar novas formas e enunciar uma nova linguagem 
"num constante sobressalto intelectual, num cons-
tante questionamento e compromisso político.”

A inauguração da exposição contou com a presença 
do artista Silvestre Pestana, Pinto Moreira, presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, de Ana Pinho, pre-
sidente do Conselho de Administração da Fundação 
do Serralves e de Rui Costa, diretor de Recursos e 
Projetos Especiais da Fundação de Serralves.

A abertura da mostra foi engalanada com a perfor-
mance de alunas da Escola de Ballet Isabel Lourenço e 
de alguns elementos da Associação "O Mar é Nosso".
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Foram assinados os contratos interadministrativos 
que transferem fundos e competências do Município 
para as Freguesias, no âmbito da manutenção de 
infraestruturas e de gestão das praias.

Estes contratos foram assinados por Pinto Moreira, 
presidente da Câmara Municipal de Espinho e pelos 
presidentes das Juntas de Freguesia, Manuel Dias 
(Paramos), José Teixeira (Silvalde), Nuno Almeida 
(União de Freguesias Anta-Guetim), e Vítor Sousa em 
representação de Vasco Ribeiro (Espinho).

Com estes contratos interaministrativos foram 
transferidas, da Câmara Municipal para as Juntas de 
Freguesia, competências no âmbito da manutenção 
de infraestruturas rodoviárias e a vigilância, segurança 
e limpeza das praias do concelho.

União de Freguesias Anta-Guetim
Valor transferido: €50.000,00
Manutenção de infraestruturas
- Rua da Murta
- Rua da Murraça
- Rua Nova do Coteiro
- Rua do Souto

Junta de Freguesia de Espinho
Valor transferido: €92.500,00
Manutenção de infraestruturas
- Requalificação da Praceta do Gaveto das Ruas 11 e Av. 24
- Requalificação da Praceta entre as Ruas 22, 7 e 62
Vigilância e segurança / limpeza e higiene das praias / 
Apoio à prática desportiva e zonas sem concessão
- Praias Azul Norte e Sul
- Praia da Baía Sul
- Outras.

Junta de Freguesia de Paramos
Valor transferido: €72.500,00
Manutenção de infraestruturas
- Rua do Caminho de Ferro
Vigilância e segurança / limpeza e higiene 
- Praia de Paramos

Junta de Freguesia de Silvalde
Valor transferido: €72.500,00
Manutenção de infraestruturas
- Rua Viela da Quinta
- Rua do Formal
- Rua Escadas do Covelo
- Cruzamento da Rua do Covelo à Rua das Pedreiras
Vigilância e segurança / limpeza e higiene
- Praia do Pau da Manobra

CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS
COMPETÊNCIAS E TRANSFERÊNCIA 
DE FUNDOS PARA AS 
FREGUESIAS EM 2019

287 MIL EUROS 
PARA OBRAS NAS 
FREGUESIAS, 
VIGILÂNCIA, 
SEGURANÇA E 
LIMPEZA DAS 
PRAIAS DO 
CONCELHO.
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A coleção Cadernos d’Espinho é uma série de 14 livros 
que pretendem celebrar a memória e a história de 
Espinho, ao longo de 120 anos.

O primeiro número, intitulado "Vamos a Banhos", 
relativo a memórias de verão, foi lançado no passado 
mês de junho, aquando da comemoração dos 46 anos 
de elevação a cidade.

A coleção será editada ao longo dos próximos dois 
anos, com a publicação de um volume a cada dois 
meses e conta com centenas de imagens, recorda-
ções e factos históricos sobre a cidade. A história dos 
casinos, o cinema e o teatro serão alguns dos temas 
abordados ao longo dos 14 volumes da coleção. 
"Queremos fazer uma tertúlia ou festa sobre cada 
tema, ao longo dos dois anos", adianta Mário Augusto.

O último livro vai chamar-se “Começar o Futuro” em 
que vamos discutir o que vai ser o futuro de Espinho, 
antecipa o jornalista. 

O projeto foi desenvolvido por três Espinhenses: 
o historiador Armando Bouçon, Diretor do Museu 
Municipal de Espinho e os jornalistas Mário Augusto 
e Luís Costa, contando ainda com a participação do 
designer, também ele Espinhense, Pedro Pinheiro. 
Os livros vão contar com fotografias de espólios 
particulares e da autarquia, que, além do conteúdo 
fotográfico, também irá disponibilizar o trabalho de 
investigação, desenvolvido desde 2000 por Armando 
Bouçon, chefe de Divisão de Cultura e Museologia da 
Câmara Municipal de Espinho.

CADERNOS D’ESPINHO
Os Cadernos d'Espinho têm pontos de venda espe-
cíficos nos sítios mais emblemáticos da cidade, na 
ourivesaria ou na mercearia mais antigas, indica Mário 
Augusto, que tem observado na cidade "uma dinâmica 
cultural muito engraçada", sendo exemplo o lança-
mento da coleção, havendo até "autarquias interessa-
das em fazer um projeto semelhante".
 
A próxima etapa, avança o autor, é criar já no próximo 
ano uma página do projeto na internet, que permita 
alargar o acesso aos conteúdos dos livros que contêm 
fotografias de época e ilustrações de alunos da Escola 
Secundária Gomes de Almeida.
 
Locais de venda:
Livraria ABC; Casa Alves Ribeiro; Padaria Aipal 
(Rua 19); Ourivesaria Confiança; Papelaria Bessa; 
Oculista Vitó;  Loja Vitó; Livraria/Quiosque Livrália; 
Confeitaria Pá Velha; Quiosque da Praça; Café 
Lausanne.

EDITADO O PRIMEIRO DE 14 VOLUMES 
ALUSIVOS A 120 ANOS DE MEMÓRIAS, 
HISTÓRIAS E IMAGENS DO CONCELHO
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REQUALIFICAÇÃO 
DA REDE DE 
ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA O Município de Espinho viu aprovada a 

candidatura ao POSEUR para a operação de 
Investimento no Sistema de Distribuição e 
Adução de Água de Espinho, com vista ao 
controlo e redução de perdas no valor total 
de €1.329.642,35, dos quais €476.312,79 são 
comparticipados pelo fundo de coesão.
 
O prazo de execução desta empreitada é de 
24 meses, pelo que a conclusão da obra está 
prevista para abril de 2021.

INVESTIMENTO NO SISTEMA 
DE DISTRIBUIÇÃO E ADUÇÃO DA REDE 
DE ÁGUA, COM VISTA AO CONTROLO 
E REDUÇÃO DE PERDAS
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A operação visa apoiar investimentos nos sistemas 
em baixa, com vista ao controlo e redução de 
perdas nos sistemas de distribuição e adução de 
água. Enquadra-se na estratégia de longo prazo 
para a sustentabilidade ambiental, económica e 
financeira dos sistemas do Município. 

Objetivos da requalificação:
 
- A diminuição da ocorrência de roturas em infra-
estruturas de distribuição de água, de avarias em 
condutas e de falhas no abastecimento de água;
- A redução das perdas de água no sistema de abas-
tecimento de água;
- O aumento da qualidade do serviço prestado aos 
utentes;
- A transição para o conceito de "Água Inteligente", 
com crescente digitalização dos sistemas de abas-
tecimento de água do concelho;
- O aumento da sustentabilidade económica e 
ambiental do sistema de abastecimento de água 
do município de Espinho, bem como do próprio 
sistema multimunicipal gerido pela Água do Douro 
e Paiva;

A operação contempla um conjunto de 
investimentos:

| Reabilitação de 4 zonas da rede de abastecimento de 
água da cidade de Espinho (substituição de condutas), 
que inclui a substituição da rede existente nas 
seguintes zonas do concelho:

Zona 1 - Envolvente entre as ruas 7 e 15 e entre as 
ruas 20 e 8;
Zona 2 - Rua 19 (entre a rua 22 e a rotunda da rua da 
Congosta);
Zona 3 - Rua de Santo António - Freguesia de Silvalde;
Zona 4 - Rua do Souto e a Rua da Cavada Velha 
– Freguesia de Anta. (Conduta adutora e rede de 
abastecimento da zona da Cavada Velha).

Esta intervenção beneficiará uma área com 22.385 
pessoas e 11.971 alojamentos, que representa mais 
de 70% da população e de 75% dos alojamentos 
familiares clássicos do concelho.

| Intervenção em 2 dos 5 reservatórios que integram a 
rede de abastecimento de água do concelho.

| Instalação de medidores de caudal em todos os 
subsistemas de abastecimento de água do concelho, 
de forma a permitir a deteção ativa de fugas, o 
planeamento da substituição de condutas, o controlo 
do volume de perdas reais por zona de medição e a 
intervenção imediata em situação de roturas na rede, 
antes de serem visíveis à superfície.

| Aquisição de equipamentos de deteção de fugas.

| Implementação de sistema de telegestão que 
contempla um investimento num sistema para gestão 
da rede de abastecimento de água do concelho 
(hardware e software), nomeadamente:

 - Instalação de fibra ótica para interligação RE0/
Servidor - Rua 19 Nascente (Zona de Intervenção 2);
- Instalação de fibra ótica para interligação - 
conduta adutora e rede de abastecimento da zona 
da Cavada Velha (Zona de Intervenção 4);
- Criação de datacenter de telegestão, servidor de base 
de dados e bastidores de comunicação em fibra ótica.

| Aquisição de software de gestão de perdas.
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Concurso literário promovido pela autarquia em 
parceria com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira vai já na sua 2ª edição

Renata Flaiben Zanete é a grande vencedora do 
Prémio Literário Manuel Laranjeira (2ª edição - 2019), 
distinção atribuída pela sua obra Refúgio.

O Júri atribuiu por unanimidade o prémio à obra de Re-
nata Flaiben Zanete, tendo em conta "a originalidade, 
o respeito pela tipologia de texto indicada, a conceção 
da obra, a atualidade do tema e a pertinência da 
perspetiva crítica".

RENATA ZANETE É VENCEDORA DO 
PRÉMIO LITERÁRIO MANUEL LARANJEIRA

Ao escalão B, o Júri decidiu unanimemente não atribuir 
prémio pela débil criatividade na abordagem do tema, 
pouco interesse estilístico ao valor literário do texto e 
falta de respeito pela tipologia do texto indicada.

O Prémio Literário Manuel Laranjeira, promovido e 
organizado em conjunto pela Câmara Municipal de 
Espinho e pelo Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira, com periodicidade bienal, tem por objetivo 
incentivar, promover e divulgar a criação literária, 
homenageando o escritor Manuel Laranjeira.

A cerimónia de entrega do Prémio, no valor de 
5.000,00€ (cinco mil euros), decorreu no passado dia 
16 de junho, dia da cidade, no Centro Multimeios de 
Espinho, durante a sessão solene comemorativa do 
46º aniversário da elevação de Espinho a cidade.
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No âmbito da parceria entre a Câmara Municipal de Espinho 
e o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, foi lançado 
o projeto que visa o ensino do mandarim e da cultura chinesa 
nos Agrupamentos de Escolas de Espinho.

Composta por representantes do Instituto Confúcio de 
Pequim, a delegação chinesa foi recebida nos Paços do 
Concelho de Espinho pelo vice-presidente da Câmara com o 
pelouro da Educação, Vicente Pinto.

A delegação visitou ainda o Agrupamento de Escolas Dr. Ma-
nuel Laranjeira que adotou o ensino do mandarim, no âmbito 
do projeto lançado pela autarquia e o Instituto Confúcio da 
Universidade de Aveiro.

O projeto criado no ano letivo 2017/2018 proporcionou o 
ensino do mandarim a 271 alunos do 3º ano de escolaridade, 
passando a 606 alunos no ano letivo 2018/2019, revelando-
-se um sucesso pedagógico.

DELEGAÇÃO CHINESA 
RECEBIDA NOS 
PAÇOS DO CONCELHO

Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara 
Municipal com o pelouro da Educação, 
considera estratégico para o município 
alargar e aprofundar o projeto do ensino 
do mandarim e da cultura chinesa nas es-
colas do concelho, desenvolvendo o prin-
cipal instrumento de comunicação entre 
as pessoas e os agentes económicos.

O autarca agradeceu o importante con-
tributo dos Agrupamentos de Escolas, 
da Universidade de Aveiro e do Professor 
Carlos Morais, responsável pelo Instituto 
Confúcio, que desenvolve e apoia o proje-
to do mandarim nas escolas de Espinho.



ESPINHO SET-OUT
P. 20 REVISTA

Outros prémios nas categorias internacionais foram 
os Linces de Prata de melhor curta-metragem para 
Mistérios da Carne, da brasileira Rafaela Camelo, na 
categoria de ficção, e para Liminaali & Communitas, 
da finlandesa Laura Rantanen, enquanto melhor 
“short” documental.

Já na rubrica específica de filmes experimentais, o Lin-
ce foi para Bloom, do francês Emannuel Fraisse e, na de 
animação para You are overreacting, da polaca Karina 
Paciorkowska. Houve ainda menções honrosas para as 
curtas 023_Greta_s, da alemã Annika Birgel, para The 
Handover, do também alemão Leonhard Hofmann, The 
Dam, da polaca Natalia Koniarz, e para Applesauce, do 
autríaco Alexander Gratzer. Por sua vez, a competição 
exclusiva para realizadores portugueses integrou ape-
nas curtas-metragens e, das 15 obras avaliadas pelo 
júri, a que mereceu o Grande Prémio Nacional foi No 
Limiar do Pensamento, de António Sequeira.

Ainda na competição portuguesa, o júri atribuiu 
também uma menção honrosa a Teus Braços, Minhas 
Ondas, de Débora Gonçalves. Quanto à categoria 
NEXXT, que distingue o Melhor Filme Académico, o 
vencedor foi Elephantfish, da belga Meltse Van Coillie, 
mas também foram atribuídas menções honrosas 
a Adjournment, de Nina Marissiaux, igualmente da 
Bélgica e a Sister, uma coprodução chino-americana 
dirigida pela chinesa Siqi Song.

O FEST atribuiu ainda três versões do Prémio do Públi-
co FESTinha, que é decidido por centenas de crianças 
e jovens espectadores, todos eles da mesma faixa 
etária do público-alvo a que os filmes que avaliam se 
destinam. Na secção Sub-10 ganhou The Ape Man, 
do belga Pieter Vandenabeele, na rubrica Sub-14, 
Birthplace, uma produção indonésia da dupla Sil van 
der Woerd e Jorik Dozy radicada na Holanda e em Sin-
gapura e na modalidade Sub-18, Like, da realizadora, 
produtora e figurinista americana, Scilla Andreen.

A 15.ª edição do FEST levou a vários espaços de 
Espinho 257 filmes em competição e ainda várias 
atividades paralelas, como sessões panorâmicas, 
filmes ao ar livre, concertos, uma feira do livro sobre 
cinema e demonstrações de realidade virtual.  Além 
de sessões de pitching para profissionais e debates 
sobre a atualidade da indústria, o evento contou ainda 
com um programa de formação que envolve cerca de 
800 participantes de diferentes países.

FILME 
"SYSTEM CRASHER" 
VENCEU 15º FEST
Os principais vencedores do 15.º FEST - Festival Novos 
Realizadores Novo Cinema foram a longa-metragem 
de ficção System Crasher, da alemã Nora Fingscheidt 
e o documentário Gods of Molenbeek, da finlandesa 
Reetta Huhtanen.

O primeiro destes filmes recebeu o Lince de Ouro, pela 
sua abordagem à situação de uma menina que é con-
fiada ao sistema de proteção de menores e enfrenta 
as lacunas do serviço, quando evidencia episódios 
psicóticos motivados por um trauma profundo, o 
segundo foi distinguido com a mesma estatueta, por 
uma história que confronta a infância de dois rapazes 
de um bairro de Bruxelas com o contexto adulto da 
atividade jihadista.

Ainda no que se refere à competição de longas-dura-
ção, o júri atribuiu ainda uma menção honrosa a Born 
in Evil, em que a própria realizadora e atriz iraniana, 
Maryam Zaree, regista a sua busca pessoal para 
descobrir as circunstâncias reais do seu nascimento, 
naquele que continua a ser um dos principais estabe-
lecimentos para presos políticos a nível mundial.
Este mesmo filme recebeu também o Prémio do 
Público Cineuropa para melhor longa-metragem, 
enquanto a escolha dos espetadores a nível das 
curtas recaiu sobre Daughter, da diretora polaca Mara 
Tamkovich que, por altura do movimento #metoo, 
aborda a reação de um pai à inadequação do sistema 
judicial, após a sua filha de 16 anos ser vítima de um 
violento ataque físico.
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No passado mês de julho, o município de Espinho 
procedeu à entrega de 4 habitações sociais 
municipais, um T0 e dois T2, no Complexo 
Habitacional da Quinta de Paramos e de um T2 no 
Conjunto Habitacional da Ponte de Anta.

Este procedimento de atribuição de 4 habitações 
em regime de arrendamento apoiado foi realizado, 
no âmbito do concurso por inscrição, em vigor 
desde 2015, sendo os candidatos selecionados pela 
lista hierarquizada para a tipologia adequada.

AUTARQUIA 
ENTREGOU 
4 HABITAÇÕES 
SOCIAIS

HABITAÇÕES DOS COMPLEXOS HABITACIONAIS DO CONCELHO VÃO CONCRETIZAR O SONHO 
DE "UMA CASA NOVA PARA UM FUTURO NOVO" A QUATRO FAMÍLIAS ESPINHENSES

Nesse sentido, após reabilitação das 4 habitações, 
foi possível concretizar o sonho de "uma casa 
nova para um futuro novo" a quatro famílias 
Espinhenses.

Na cerimónia participaram, além das famílias 
selecionadas para receber habitação social, o 
presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira, e 
a vereadora com o pelouro da Ação Social, Lurdes 
Ganicho.
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AULAS 
DE NATAÇÃO
INSCRIÇÕES NA 
PISCINA MUNICIPAL 
DE ESPINHO 2019/20

TRAGA O SEU FILHO PARA APRENDER 
A NADAR CONNOSCO!

Inscrições para a Escola de Natação
9 e 10 de setembro.

As inscrições para o ano letivo 2019/2020 da Escola 
de Natação da Piscina Municipal de Espinho decorrem 
nas seguintes datas:

Aulas de natação e Aulas de grupo
Renovação de matrícula
9 e 10 de setembro 2019
Inscrição para alunos em lista de espera
11 de setembro 2019
Novas inscrições
A partir de 12 de setembro 2019

Inscrições
Piscina Municipal de Espinho
Avenida 32
4500-138 Espinho
Dias úteis das 09h30 às 12h30 e das 15h00 às 20h00

Para mais informações deverá contactar 
a secretaria da Piscina Municipal
+351 227 335 800
+351 227 335 868
+351 227 343 342
piscina.municipal@cm-espinho.pt 

PROJETO 
“ESPINHO EM FORMA”
O objetivo do projeto “Espinho em Forma” é propor-
cionar à população sénior do concelho de Espinho 
a prática de atividade física, nomeadamente hidro-
ginástica, caminhada, natação e ginástica. Estas 
atividades realizam-se nas instalações desportivas 
da cidade de Espinho, nomeadamente Piscina Muni-
cipal. No ano de 2018/19 encontram-se inscritos no 
projeto aproximadamente 200 seniores, distribuídos 
pelas diferentes atividades, embora a maioria opte 
pela hidroginástica. Estas atividades têm um custo 
mensal de €15,90. O público-alvo deste projeto são 
todos os indivíduos com mais de 55 anos, reforma-
dos (ou pelo menos um dos membros do casal) e que 
residem no concelho de Espinho.
As inscrições e renovações são realizadas na Piscina 
Municipal de Espinho durante o mês de Setembro.

Modalidades:
Hidroginástica
Terça e Quinta-Feira | 09h20; 10h10 e 16h10
Quarta e Sexta-Feira | 10h00 e 10h50
Ginástica
Segunda e Quarta-Feira | 15h30
Natação
 Segunda-Feira | 09h20 e 10h10
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3000 ATLETAS 
PARTICIPARAM NA 
PRIMEIRA EDIÇÃO 
DA CORRIDA 
MILIONÁRIA

Organizada pela Running Espinho, um dos grupos de 
corrida mais emblemático da zona norte de Portugal, 
a 1º Edição da Corrida Milionária distribuiu mais de 50 
mil euros em prémios aos 3.000 participantes reparti-
dos entre a caminhada (5 Km) e a corrida (10 Km), que 
decorreu ao longo da costa litoral do concelho. 

O atleta do S.L.Benfica foi o mais rápido a completar 
o percurso de 10 quilómetros, em 30:08 minutos, 
seguido de Paulo Paula, do Run Tejo/CM Socks com 
o tempo de 30:22 minutos, que acumulou o prémio 
meta volante, e de VÍtor Oliveira, do Maia Atlético 
Clube que completou o pódio com o tempo de 30:51 
minutos. 

No setor feminino, Daniela Cunha, atleta do Sporting 
C.P., terminou a prova em primeiro lugar, com o tempo 
de 34:25 minutos. No segundo e terceiro lugar do 
pódio subiram Marisa Barros, atleta olímpica do Sport 
Comércio e Salgueiros com 34:51 minutos e Carla 
Martinho, do Recreio Desportivo de Águeda que com-
pletou a prova com o tempo de 35:15 minutos.

MIGUEL BORGES, DO BENFICA, E 
DANIELA CUNHA, DO SPORTING, FORAM 
OS VENCEDORES DA 1ª EDIÇÃO DA 
CORRIDA MILIONÁRIA QUE DECORREU A 
27 DE JULHO, EM ESPINHO.

PRÉMIOS PARA TODOS
Para os primeiros classificados nas diversas catego-
rias, a organização distribuiu prémios monetários que 
ultrapassaram os 6 mil euros. Para além dos atletas 
vencedores, a organização atribuiu a todos os ins-
critos na corrida e na caminhada um cupão Prozis no 
valor total da inscrição, um vale de 10 euros da Sport 
Zone e uma camisola técnica Joma alusiva ao evento.

A organização da Corrida Milionária, entregou ainda 
prémios oferecidos pelos patrocinadores - uma troti-
nete elétrica Ageas Seguros, sapatilhas Joma, um ano 
gratuito de água Vitalis, cabazes Celeiro, viagens CP 
para 2 pessoas para os comboios Histórico do Douro e 
Histórico do Vouga, entre muitos outros.

Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal 
de Espinho com o pelouro do Desporto, distinguiu a 
organização Running Espinho com um troféu que visa 
destacar o contributo do grupo para a dinâmica social, 
económica e turística do concelho.
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A 45ª edição do Festival Internacional de Música de 
Espinho terminou com um extraordinário concerto 
sinfónico que juntou o virtuoso guitarrista brasileiro 
Yamandú Costa e a Orquestra Clássica de Espinho.
 
O concerto de encerramento do FIME sintetizou, 
exemplarmente, a excelência artística da programa-
ção do Festival que, ao longo de um mês, apresentou 
em Espinho grandes nomes da música clássica e do 
jazz, num total de 19 concertos, palestras pré-con-
certo e outras actividades.

O FIME voltou a afirmar-se como um dos mais des-
tacados festivais de música do género no país, com 
vários concertos com lotação esgotada, cruzamento 
de diferentes públicos e envolvência da música com a 
própria cidade.

FIME ENCERRA COM ESTREIA 
NA PENÍNSULA IBÉRICA DO CONCERTO 
FRONTEIRA COM YAMANDÚ COSTA & 
ORQUESTRA CLÁSSICA DE ESPINHO

Por Espinho, passaram artistas como Marcos Valle, 
cantor e compositor brasileiro, o violinista francês Da-
vid Grimal, os russos Alexander Rudin (violoncelo) e 
Alexander Melnikov (piano), Lisboa String Trio, a jovem 
violinista norte-americana Elicia Silverstein, o cole-
tivo inglês 'a capella' The Gesualdo Six, o pianista ale-
mão Andreas Staier, o quarteto de cordas polaco Mo-
zART Group, os percussionistas portugueses Crassh, 
o cantor suíço Andreas Schaerer, entre muitos outros 
músicos nacionais e internacionais.

Na 45ª edição foram mais de 200 músicos em con-
certos que sucederam, em sete pontos distintos da 
cidade, destacando-se a elevada afluência de público 
que superou as 7000 pessoas.

O FIME regressa em 2020, continuando assim a ser 
um dos primeiros festivais de música do país, não só 
em antiguidade, mas também em notoriedade.

A 46ª edição do Festival está já em fase adiantada de 
programação e promete a diversidade e a excelência 
artísticas que o caracterizam.
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EXPOSIÇÃO

SILVESTRE 
PESTANA 
UM ARTISTA 
DE CONTRACICLOS
13 JUL — 07 SET 2019
Museu Municipal de Espinho

Apoio Institucional Apoio Media Partner

ATÉ 7 SET

Exposição das Obras da Coleção 
de Serralves em Espinho
"Silvestre Pestana - Um artista de 
contraciclos"

Nascido em 1949 no Funchal, Silvestre Pestana 
é um artista plástico, poeta e performer, 
que tem desenvolvido uma obra singular no 
panorama artístico nacional, tendo-se revelado 
desde o final dos anos 1970 um agente 
fundamental do circuito artístico independente 
do Porto. A exposição de Serralves em Espinho 
abrange o período no qual Silvestre Pestana 
esteve associado ao coletivo da Poesia 
Experimental Portuguesa na década de 60 
do século XX, período esse em que abordou 
a poesia como discurso visual e um meio de 
resistência antifascista. Exilado em Estocolmo, 
na Suécia, entre 1969 e 1974, o artista 
desenvolveu performances e intervenções no 
espaço público, contactando com movimentos 
ambientais e ecológicos.

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

EXPOSIÇÃO

Coletiva de Acervo
Mobiliário colonial e arte sacra 
Brasileira

 ... , é isso, venham ver, mobiliário, 
arte sacra Brasileira, pintura e escultura 
portuguesa!!! Artistas consagrados 
e emergentes.

Galeria Zeller - Arte Contemporãnea
Rua 14 nº750 Espinho

ATÉ 15 SET EXPOSIÇÃO
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Exposição de Miniaturas Automóveis
Trata-se de uma exposição diversificada e bastante 
valiosa, o orgulho de Ângelo César Castro, natural 
de Rio Meão, do vizinho concelho de Santa Maria da 
Feira, um homem movido pela paixão do colecionis-
mo, e que começou a recolha por influência de seu 
pai, aos 20 anos.

Centro Multimeios de Espinho / Galeria de Exposições

3 AGO A 15 SET
EXPOSIÇÃO

3 AGO A 21 SET

EXPOSIÇÃO "ANTÓNIO GAIO
PERCURSOS DE UMA VIDA"

«A exposição biográfica "Percursos de Uma Vida", 
retrata os momentos mais marcantes da vida 
de António Gaio. Imagens, textos e objectos, 
que dão a conhecer ao visitante a actividade 
cultural e associativa do homenageado. Fruto 
de um trabalho de investigação, que passou 
por uma selecção de informação dispersa em 
documentação de diferente tipologia (jornais, 
livros, revistas, trabalhos biográficos, fotografias, 
testemunhos orais), a mostra complementa e 
reforça o conceito que presidiu à organização da 
homenagem a António Gaio, funcionando como 
um testemunho físico da preservação da história 
de vida do homenageado e da memória colectiva 
de uma comunidade que sente e que sabe 
reconhecer publicamente o valor e o mérito dos 
seus cidadãos.»

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

EXPOSIÇÃO



ESPINHO  SET-OUT
P. 28 REVISTA

29 AGO A 4 SET*
14h30, 17h00, 21h30

Era uma Vez em Hollywood
Era uma vez em Hollywood, de Quentin Tarantino
Com: Brad Pitt, Leonardo DiCapio, Margot Robbie
EUA. 2019. 161 min. Crime/ Drama/ Thriller 

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

* excepto dia 2

CINEMA

2 SET A 4 OUT

“Professor rima com Amor” Dia Mundial do 
Professor

Participa e contribui para festejar o Dia Mundial do 
Professor que se comemora no dia 5 de outubro.
Dedica uma carta ao teu professor e entrega-a na 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, até ao dia 4 
de outubro. No envelope identifica a escola e o nome 
do teu professor e nós faremos a distribuição!

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

6 A 8 SET
Porto Sports Summit 2019

O evento apelidado de “Maior Encontro 
Desportivo Nacional” reúne treinadores, 
professores, árbitros e atletas de 
diferentes modalidades numa partilha 
única de conhecimentos e experiências. 

Centro Multimeios de Espinho

DESPORTO
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12 A 18 SET*

Dor e Glória
Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar; Com: Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Cecilia Roth
Espanha. 2019. 108 min. Drama

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 
5€ (estudante e sénior) Sessões: Dias 12, 17 e 18: 16h30;  
Dias 13 e 15: 16h30, 21h30; Dia 14: 21h30

* excepto dia 16

CINEMA

12 A 16 SET

FESTAS EM HONRA 
DA N.ª SRª. DA AJUDA
As festas em honra da Nª. Senhora da Ajuda 
constituem hoje um dos principais cartazes turísticos 
e culturais do Concelho de Espinho.
Tradicionalmente, Espinho recebe no 3º fim-de-
semana de setembro milhares de fiéis numa festa que 
vive do religioso mas também do programa profano. 
A Majestosa Procissão com a bênção ao Mar, as 
engalanadas ruas decoradas com tapetes de flores, os 
espetáculos musicais e o fogo-de-artifício lançado da 
Praia da Baía, destacam-se no diversificado programa 
que a festa em honra da Nª. Senhora da Ajuda tem 
para lhe oferecer. Programa em: 
http://portal.cm-espinho.pt/pt/

Ruas da cidade

PROCISSÃO
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Eu tenho dois amores | Jantar Espectáculo

“Eu tenho dois amores” junta os Momentum 
Crew - campeões mundiais de breakdance, Bea 
Lamelas - contorcionista consagrada que fez 
parte do elenco do 'Cirque de Soleil' e a fadista 
Filipa Azevedo - vencedora do Festival RTP da 
Canção 2010 e participante no The Voice Portugal 
2015, numa noite em que se celebram as últimas 
quatro décadas de Portugal, desde a Revolução 
de Abril, passando por alguns dos maiores nomes 
da história musical portuguesa e por vários 
momentos inspirados em clássicos de cinema.

Casino Espinho
Dia 13 -  Jantar Buffet: €39/pessoa 
Dia 14 -  Jantar Espectáculo: €32,5/pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa

13 E 14 SET MÚSICA

13 SET A 3 OUT

"Desempacotar a cultura" Do Carmo Vieira

A pintura é a forma de expressão da sua arte, tendo 
como tema principal a condição humana. Tem 
abordado outras técnicas, como a gravura e livros 
de artista. Representada na Fundação Escultor José 
Rodrigues, Porto; no Espaço Miguel Torga, S. Martinho 
de Anta; Museu Municipal de Espinho, coleções 
particulares. Tem participado em várias exposições 
individuais e coletivas. Inauguração da exposição 
no dia 18 de setembro às 16h00.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

EXPOSIÇÃO
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14 SET
14H00-17H30

workshop formação AFPCE / AFA
Inscrições Gratuítas
afpcespinho@gmail.com

Centro Multimeios de Espinho

WORKSHOP

WORKSHOP FORMAÇÃO 
AFPCE / AFA

WWW.AFPCE.PTINSCRIÇÕES GRATUITAS

afpcespinho4@gmail.com

SESSÃO DE ENCERRAMENTOORADORES

ARMÉNIO PINHO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
DE FUTEBOL DE AVEIRO

VICENTE PINTO
VICE PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

TIAGO PAIVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
DE FUTEBOL POPULAR DO 
CONCELHO DE ESPINHO

ALEXANDRE MESTRE
EX. SECRETÁRIO ESTADO JUVENTUDE
E DESPORTO / ADVOGADO

SESSÃO DE ABERTURA

JOÃO VIEIRA PINTO
DIRETOR DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE FUTEBOL

JOÃO FERREIRA
TREINADOR SPORTING CLUBE DE ESPINHO

PROF. MANUEL MACHADO
TREINADOR DE FUTEBOL

DR. VASCO MIGUEL SOUSA 
MÉDICO PÓS-GRADUADO EM MEDICINA
DESPORTIVA / MÉDICO - CHEFE DA VOLTA 
A PORTUGAL EM BICICLETA

ANDRÉ SEABRA
DIRETOR PORTUGAL FOOTBALL SCHOOL

MODERADORA CLÁUDIA OLIVEIRA 
JORNALISTA DO JORNAL “O JOGO”

SÁBADO 14 SETEMBRO / 14:00 - 17:30
CENTRO MULTIMEIOS DE ESPINHO

19 A 25 SET*

Downtown Abbey (ESTREIA NACIONAL)
Downton Abbey, de Michael Engler
Com: Hugh Bonneville, Maggie Smith, Michelle 
Dockery; Reino Unido. 2019. Drama

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 
5€ (estudante e sénior) Sessões: Dias 19, 24 e 25: 16h30; 
Dias 20 a 22: 16h30, 21h30

* excepto dia 23

CINEMA

20 E 21 SET MÚSICA

Soy Tradición | Jantar Espectáculo
“Soy Tradición” regressa ao palco do 
Casino Espinho para duas noites de 
celebração da cultura latina e dos 
costumes que unem os povos latinos pela 
sua similaridade e heterogeneidade.

Casino Espinho
Dia 20 - Jantar Buffet: €39/pessoa
Dia 21 - Jantar Espectáculo: €32,5/pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa
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21 SET | 21H30
Caminhada com as Estrelas
Venha caminhar connosco sob a luz das estrelas até ao Castro de Ovil.

Neste passeio noturno os participantes serão desafiados a percorrer 8 quilóme-
tros pelos caminhos do concelho fugindo à  “iluminada” cidade de Espinho.  A 
atividade terá partida no Centro Multimeios de Espinho, com destino ao Castro 
de Ovil em Paramos, onde se realizará uma sessão de observação astronómica. 

Partida: Centro Multimeios de Espinho   Bilhete: 3€

21 SET 
1ª Marcha pela Educação
10H30
Largo da Câmara Municipal de Espinho
Participação Gratuíta

Programa
11H00: Sessão de Abertura
11H30: Largada de Pombos
Marcha comacompanhamento da Banda 
Musical de S. Tiago de Silvalde
12H00: Formação do Slogan: 
#EducaçãoCaminhoTransformação
12H15: Sessão de encerramento
12H30: Aula de Dance Fitness

Org: Comissão de Proteção de Crianças 
e jovens de Espinho - CPCJ

Pequeno & Médio Formato

Mostra de obras em tamanhos médios e 
reduzidos de vários Artistas nacionais e 
internacionais de A a Z.

Galeria Zeller - Arte Contemporãnea

21 SET A 21 OUT EXPOSIÇÃO
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26, 28, 29 SET, 1 E 2 OUT

Onde Estás, Bernardette? 
Where’d You Go, Bernadette, de Richard Linklater
Com: Cate Blanchette, Kristen Wiig, Billy Crudup
EUA. 2019. Drama/Comédia/Mistério

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 
5€ (estudante e sénior) 
Sessões: Dias 26, 1 e 2: 16h30; Dias 28 a 29: 16h30, 21h30

CINEMA

Seminário "Deitados à Rua: o drama dos 
cidadãos em situação de sem-abrigo"
Inscrição gratuita e obrigatória 
(sujeita à lotação do auditório).  
http://portal.cm-espinho.pt/pt/

Auditório do 
Fórum de Arte e Cultura de Espinho - FACE

26 SET 09H30-17H30 AÇÃO SOCIAL

27 SET
WORKSHOPS
EXPERIÊNCIAS 
CONCURSOS
ANIMAÇÃO

Noite Europeia dos Investigadores 
SCIENCE WARS 
ScienceWars – May Science be with you! é 
mote e tema para uma divertida e emocionante 
batalha intergaláctica para um futuro mais 
sustentável com a ajuda da Ciência. Para mais 
informações, consulte: 
http://noitedosinvestigadores.eu/

ENTRADA LIVRE
Organização: Inova + / International Iberian 
Nanotechnology Laboratory  
Parceiros Institucionais: Associação 
Desenvolvimento Concelho de Espinho/
Centro Multimeios Espinho/Serralves
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27 SET/ 21H30 MÚSICA

[CLÁSSICA]
Orquestra Clássica de Espinho
Cristiana Neves trompa
Pedro Neves direcção musical

Auditório de Espinho
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE +: 4€  Cartão Amigo AdE: 
6€  <25> 65: 6€  Duração: 75 minutos

28 SET MÚSICA28 SET 15H00
Pensar a escrita 
com Paulo M. Morais

“Vive deslumbrado pelo ofício 
de descobrir histórias. Uma 
Parte Errada de Mim (Casa das 
Letras), livro que junta memórias 
autobiográficas e reflexões 
sobre a vida no relato do 
tratamento de um linfoma.”

Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva

Destinatários Entrada livre

LIVRO

Pedro Abrunhosa | Jantar Concerto

Pedro Abrunhosa sobe ao palco 
do Casino Espinho, no dia 28 
de setembro, para apresentar 
o seu oitavo disco de originais 
“Espiritual“. Com mais de 20 anos 
de carreira, Pedro Abrunhosa é 
considerado um dos melhores 
músicos da década de 1990 e 
tornou intemporais canções 
como “Não posso mais”, “Se eu 
fosse um dia o teu olhar” ou 
“Tudo o que te dou”.

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €50/pessoa
15% Desconto no Hotel Solverde Spa & 
Wellness Center
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28 SET
17H30

"Sons do Património 2019" 
OS ANAQUIM

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

MÚSICA

29 SET 9H30

2ª edição da Espinho Beach Run   

A competição terá 2 percursos, um de "1 Milha" e 
outro de "1 Légua". Decorrerá em percursos com a 
extensão de 5000mts, 1609 mts, 800 mts e 500 mts; 
todos eles percorridos em areia, com início na Praia 
da Baía. Prova apadrinhada pelo jornalista da RTP, 
Mário Augusto e pela campeã do Mundo de estrada e 
pista, Aurora Cunha, e terá como embaixador o atleta 
de Trail, Hélio Fumo. Informações em: 
https://lap2go.com/pt/event/espinho-beach-run-2019/

Entre a Praia Marbelo e Praia dos Pescadores.

DESPORTO

3 A 9 OUT*
O Pintassilgo
The Goldfinch, de John Crowley
Com: Nicole Kidman, Sarah Paulson, 
Ansel Elgort, Luke Wilson
EUA. 2019. Drama/Crime

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço 
único); Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ 
(adulto); 5€ (estudante e sénior) Sessões: Dias 
3, 8 e 9: 16h30; Dias 4, 5 e 6: 16h30, 21h30
*excepto dia 7

CINEMA
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7 OUT A 9 NOV

Exposição de Arte Postal "Estoy acá para vos”

Chamo-me Patricia Pevé, sou professora de história de arte 
e no início de 2018 fui diagnosticada com cancro de ovário. 
Agora estou curada, mas, durante esse tempo, entendi 
que estar com outros, acompanhada, era parte da cura. 
Portanto, organizei esta proposta de Arte Postal, com o fim 
de unir as pessoas através de atividades coletivas onde 
se possa abordar os medos e inseguranças, problemáticas 
familiares, sociais, políticas e tantas outras.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

EXPOSIÇÃO

10 A 16 OUT*

Judy (ESTREIA NACIONAL)
Judy, de Rupert Goold
Com: Renée Zellweger, Rufus Sewell, Michael 
Gambon; Reino Unido. 2019. Drama/Biográfico

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto) 
5€ (estudante e sénior) Sessões: Dias 10, 15 e 16: 
16h30; Dias 11, 12 e 13: 16h30, 21h30
*excepto dia 17

CINEMA

11 OUT 21H30
MÚSICA

[JAZZ]
Orquestra de Jazz de Espinho
Mário Costa bateria
Daniel Dias / Paulo Perfeito direcção musical

“O princípio era o ritmo...”

Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE +: 4€  Cartão Amigo AdE: 6€  
<25> 65: 6€  Duração: 70 minutos
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Festival 
de Cinema 
Imersivo
Este Festival pretende mostrar o 
que de mais actual se produz no 
mundo imersivo, bem como alargar 
os horizontes dos planetários, 
explorar novos desenvolvimentos e 
tendências na criação de conteúdos.  
O Festival é também um convite 
aberto aos produtores de conteúdos 
para cúpula, aceitando inscrições 
de todos os campos, desde a arte à 
visualização científica.

Centro Multimeios de Espinho

17 A 20 OUT
CINEMA

17 A 23 OUT*
Ad Astral
Ad Astra, de James Gray
Com: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland
Brasil/EUA. 2019. Thriller/Ficção Científica

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); Sábado, 
Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto); 5€ (estudante e sénior) 
Sessões: Dias 17, 22 e 23: 16h30; Dias 18, 19 e 20: 16h30, 21h30
*excepto dia 21

CINEMA
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19 OUT 21H30
TEATRO

Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE +: 4€  
Cartão Amigo AdE: 6€  <25> 65: 6€  
Duração: 70 minutos

Auditório de Espinho (AdE)

[TEATRO DE OBJECTOS, CIRCO E MAGIA]
“Le Fumiste”
Davel Puente Hoces criador e intérprete
Companhia Dondavel

19 OUT 17H00

Cadernos d'Espinho
Apresentação do 3º volume da coleção.

Este novo livro da Coleção que está a fazer a história de Espinho por 
temas, será dedicado à evolução e memórias da instalação do jogo 
em Espinho. Com testemunhos e muita pesquisa histórica, será 
analisada (com imagens e muitos arquivos fotográficos do início do 
século) toda a história do Jogo na cidade. "Sorte ao Jogo” é o título 
do terceiro volume da coleção que durante os próximos dois anos 
tema a tema, vai trazer as melhores recordações aos espinhenses.

LIVRO

Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

17 OUT 21H30
LIVROS 
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19 OUT MÚSICA

Mariza | Jantar Concerto

Nesta noite especial, Mariza apresenta as canções que 
fazem parte do álbum homónimo, como o belo tema 
“Quem Me Dera”, de autoria do angolano Matias Damásio 
ou “Oração”, da sua autoria. Produzido por Javier Limón e 
editado em Maio de 2018, “Mariza” foi proclamado pela 
revista britânica Songlines um dos dez melhores álbuns 
de 2018.

Casino Espinho
Jantar-Concerto: €100/pessoa
15% Desconto no Hotel Solverde Spa & Wellness Center

26 OUT A 5 JAN
"Jaime Isidoro, divulgador, colecionador e artista"

"Dez anos volvidos sobre o desaparecimento de 
Jaime Isidoro (1924-2009), que carinhosamente 
denominamos como o "pai das bienais", é tempo de 
vasculhar as entranhas do tempo, os seus arquivos e 
a coleção de obras de arte que deixou, de incalculá-
vel valor pecuniário, com número de peças superior 
a milhar e meio e com uma amplitude de autores 
que vai de António Carneiro (1872-1930) a Mauro 
Cerqueira (n. 1982).

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

EXPOSIÇÃO 31 OUT A 6 NOV*
Maléfica: Mestre do Mal
Maleficent: Mistress of Evil, de Joachim Ronning
Com: Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer
EUA 2019. Aventura/Fantasia

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

CINEMA
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MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO 

Sessão Dupla: Observação + Sessão de Planetário

Para os meses de setembro e outubro, o Planetário de Espinho tem preparadas 
para si 3 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)

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

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

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

6 A 8 SET
5 OUT
21H15

Lendas do Céu 
Noturno: Perseu 
e Andrómeda

Duração: 40 min. 
Classificação: M/4

A Vida das Árvores

Duração: 45 min. 
Classificação: M/4

Astronauta (3D)

Duração:
40 min. 
Classificação: M/8

Sol, a Nossa Estrela

Duração: 45 min. 
Classificação: M/8

7, 14, 21, 28 SET 15H30 
3, 5, 10, 13 SET 14H30
5, 12 OUT 15H30

7, 14, 21, 28 SET 16H30 
3, 5, 10, 13 SET 15H30
5, 12 OUT 15H30

1, 8, 15, 22, 29 SET 15H30 
4, 6, 11, 13 SET 14H30
6, 13, 27 OUT 15H30

1, 8, 15, 22, 29 SET 16H30 
4, 6, 11, 13 SET 15H30
6, 13, 27 OUT 16H30
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / ATIVIDADES REGULARES

14 SET
11H00
Contos e Cantos 
para Infantes

Iniciativa promovida por 
Rui Ramos, de “O Baú do 
contador”. “Rui Ramos, 
natural do Porto, Portugal é 
contador de histórias orais, 
escritas e desenhadas, há 
mais de 4 anos.

Destinatários Crianças dos 2 anos 
aos 5 anos  Bilhete 3€

3 E 17 SET / 
1, 15 E 29 OUT
15H00

21 SET
11H00
Bebéteca | “Histórias 
da Vida em Dó Maior”

Era uma vez uma “contadora 
de histórias” e uma “canta-
dora e tocadora de histórias”. 
Convictas de que a “união faz 
a força”, deram início a este 
projeto, que vista estimular 
a curiosidade e o gosto pela 
descoberta, quer através da 
leitura, quer através da música.

Destinatários Crianças dos 3 meses 
aos 5 anos e famílias  Bilhete 3€ por 
bebé; 10€ por adulto; adulto extra: 
5€; criança extra: grátis

Tricotar Histórias

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

Destinatários População adulta/ 
sénior – até 15 participantes
Entrada Livre

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

7 SET E 12 OUT
11H00

26 OUT
11H00

1, 2, 3… Read & Play 
with Me!

Atividades didáticas em 
inglês, com história, música 
e movimento para crianças!

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

Bebéteca | “Letras 
e Chupetas”

“Letras e Chupetas” é uma 
viagem que faz saltar as 
histórias para fora das páginas 
e que leva as famílias para 
dentro das histórias, dando 
corpo aos personagens e às 
peripécias e explorando, as-
sim, todos os seus sentidos.

Destinatários Bebés dos 3 aos 36 meses 
e famílias  Bilhete 2,50€ por bebé + 2 
acompanhantes (máx. 10 bebés)



ESPINHO  SET-OUT
P. 43 REVISTA

SERVIÇO EDUCATIVO

3 OUTUBRO
14H30-16H00 
“A Hora dos Maiores”

Boas histórias, conversas, jogos, música, cinema, 
promovendo a aproximação dos seniores à 
Biblioteca e ao Museu Municipal. 

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários séniores do concelho

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

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Público em geral (máx. 26 pessoas)

VISITAS GUIADAS ÀS EXPOSIÇÕES
PERMANENTES DO MUSEU MUNICIPAL DE ESPINHO

Por marcação 
Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Público em geral
Preço do Bilhete 1.80€ por pessoa

VISITAS GUIADAS E INTERATIVAS ÀS EXPOSIÇÕES 
TEMPORÁRIAS DO FÓRUM DE ARTE E CULTURA 
DE ESPINHO (FACE)

Por marcação
Local Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)
Destinatários Público em geral
Preço do Bilhete 1.80€ por pessoa

12 OUTUBRO
09H30-15H30 
Oficina “Estoy Hoy”

A comunicação como ferramenta. A arte como 
expressão. O estar com e para o outro para sarar.

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Maiores de 12 anos 

28 E 29 SETEMBRO
10H00-13H00 E 15H00-19H00
O voo das sementes!

No âmbito do Festival de Outono, o Serviço 
Educativo da Divisão de Cultura e Museologia 
da Câmara Municipal de Espinho irá dinamizar, 
no Museu de Serralves, a Oficina “O voo das 
sementes!”.

Local Museu de Serralves
Destinatários Famílias

Informações e Inscrições:
servicoeducativo.cultura@gmail.com

SEGUNDAS-FEIRAS
EXCETO INTERRUPÇÕES LETIVAS 
“CONTOS NO MUSEU”

Local Museu Municipal de Espinho - FACE
Destinatários 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico (1 turma)

QUINTA-FEIRAS
10H00-11H00
“AS VOGAIS SÃO DEMAIS!”

Local Museu Municipal de Espinho - FACE
Destinatários pré-escolar e 1.º ano (CEB) (1 grupo)
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Deliberação Nº 98/2019
Celebração de «Protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal 
de Espinho e o Grupo Desportivo da 
Idanha, para efeitos de utilização das 
instalações da antiga Escola E.B.1 da 
Idanha»
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e 
celebrar com o “Grupo Desportivo 
da Idanha” o referido de acordo 
com os considerandos e termos 
nele fixados. 

Deliberação Nº 99/2019
Celebração de «Protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal 
de Espinho e CERCIESPINHO para 
efeitos de utilização das instalações 
da antiga Escola E.B.1 da Idanha»
Deliberado por unanimidade, aprovar 
a presente minuta e celebrar com 
a “CERCIESPINHO – Cooperativa 
de Educação e Reabilitação do 
Cidadão Inadaptado, C.R.L. – 
Espinho”, o referido para efeitos de 
utilização das instalações da Escola 
E.B.1 da Idanha de acordo com 
os considerandos e termos nele 
fixados.

Deliberação Nº 100/2019
Doação ao Museu Municipal de 
Espinho
Deliberado, por unanimidade, 
aceitar uma pintura a óleo, com as 
dimensões de 40x50 cm, do edifício 
dos Paços do Concelho, doada ao 
Museu Municipal de Espinho por 
José Manuel Veiga Taveira.

Deliberação Nº 101/2019
Encerramento da Rua 2 ao trânsito
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o encerramento total da 
circulação de trânsito na Rua 2 
entre a Rua 23 e a Rua 29, de 
01/06/2019 a 30/09/2019. 

Deliberação Nº 102/2019
Procissão Solene em honra de S. 
Pedro: pedido de interrupção e corte 
de trânsito
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido do Pároco Artur 
Pinto para encerrar ou condicionar 
algumas ruas de Espinho para 

ATA N.º 11/2019
VINTE DE MAIO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE. 

Deliberação Nº 94/2019
Aprovação da ata n.º 10/2019 de 6 
de maio
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade.

Deliberação Nº 95/2019
Subsídio para apoio à Associação 
Desportiva Escola de Formação de 
Espinho “Os Tigres”
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição do valor de 
1.500,00€ à Associação Desportiva 
Escola de Formação de Espinho 
“Os Tigres” para apoiar a sua 
participação na Fase Final do 
Circuito Europeu de Clubes de 
Andebol de Praia – 2019, (European 
Beach Handball Tour FINALS 2019) 
que se irá realizar na Roménia.

Deliberação Nº 96/2019
Delegação de competências 
relacionadas com o sistema de 
mobilidade e serviço público de 
transportes de passageiros entre 
a AMP e o Município de Espinho – 
retificação de proposta
Deliberado, por unanimidade, 
nos termos do preceituado do 
regime jurídico das autarquias 
locais – RJAL, remeter, à 
Assembleia Municipal a proposta 
de retificação referente à Delegação 
de competências relacionadas 
com o sistema de mobilidade e 
serviço público de transportes 
de passageiros para efeitos de 
autorização de celebração do 
Contrato Interadministrativo.

Deliberação Nº 97/2019
Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências no âmbito 
da Gestão de Praias nas freguesias de 
Espinho, Paramos e Silvalde
Deliberado, por maioria e 
abstenção dos Vereadores do PS, 
aprovar as minutas dos Contratos 
Interadministrativos de Delegação 
de Competências no âmbito da 
Gestão de Praias nas Freguesias de 
Espinho, Paramos e Silvalde.

realização da Procissão Solene em 
honra de S. Pedro.

Deliberação Nº 103/2019
Festas a S. Pedro 2019
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido do Sr. Padre 
Artur Pinto para realização da Festa 
em honra de S. Pedro 2019, bem 
como ocupação de espaço público 
de 28 de junho a 1 de julho.

Deliberação Nº 104/2019
Festa Nossa Senhora do Mar 2019
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido da Comissão 
de Festas Nossa Senhora do Mar, 
para realização da Festa Nossa 
Senhora do Mar 2019, bem como 
ocupação de espaço público de 2 a 
5 de agosto.

Deliberação Nº 105/2019
Procissão de Velas em Anta
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido do Sr. Padre 
João de Deus Costa Jorge para 
encerrar ou condicionar algumas 
ruas de Anta, para realização da 
procissão de Velas em honra de 
Nossa Senhora, no dia 31 de maio 
de 2019.

Deliberação Nº 106/2019
Dia Mundial da Criança - ocupação do 
espaço público – Padaria Pepim
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido da Padaria Pão 
Pepim, para ocupação do espaço 
público, em redor da padaria Pepim 
(frente e poente) no dia 1 de junho 
de 2019, para realização do evento 
“Dia Mundial da Criança”.

Deliberação Nº 107/2019
Pedido de autorização – Filmagens
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido para gravar 
espaços atrativos de Espinho, bem 
como usar o logotipo da Câmara 
Municipal no poster, para efeitos 
de projeto escolar chamado CURT.
as.FITAS.

Deliberação Nº 108/2019
Campanha Pirilampo Mágico 2019
Deliberado, por unanimidade, 
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ATA N.º 12/2019 
TRÊS DE JUNHO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE. 

autorizar o pedido da Cerciespinho 
para venda em espaço público dos 
produtos da campanha Pirilampo 
Mágico 2019, que irá decorrer de 
17 de maio a 9 de junho.

Deliberação Nº 109/2019
Indemnização - Queda na via pública
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o pagamento no valor de 205,00 € 
referente aos prejuízos decorrentes 
de queda no passeio a Ilda Marques 
Leite Ferreira da Silva, quando 
circulava na Rua 20 em Espinho.

Agradecimento pela colaboração 
prestada nas Comemorações do 
Dia da Brigada de Intervenção e do 
Regimento de Engenharia N.º 3: 
A Câmara tomou conhecimento do 
ofício da Brigada de Intervenção, 
a agradecer todo o apoio 
concedido pela Câmara Municipal 
nas atividades relativas às 
Comemorações do Dia da Brigada 
de Intervenção e do Regimento de 
Engenharia n.º 3, que decorreram 
em Espinho, nos pretéritos dias 12 
e 13 de abril.

Agradecimento - Cerimónia militar
A Câmara tomou conhecimento do 
ofício recebido pelo Comandante 
do Regimento de Engenharia N.º 
3, a agradecer a colaboração 
recebida do Município de Espinho, 
na preparação e realização da 
cerimónia militar comemorativa dos 
Dias da Brigada de Intervenção e 
do Regimento de Engenharia N.º 3, 
no passado dia 13 de abril.

Deliberação Nº 110/2019
Aprovação da ata n.º 11/2019 de 20 
de maio
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade.

Deliberação Nº 111/2019
Transferência de competências para a 
Área Metropolitana do Porto
Deliberado, por unanimidade, 

submeter à apreciação da 
Assembleia Municipal de Espinho a 
não-concessão de acordo favorável 
à transferência de competências do 
Estado para a Área Metropolitana 
do Porto.

Deliberação Nº 112/2019
Financiamento da contrapartida 
nacional de projetos de investimento 
autárquico aprovados no âmbito 
dos programas do Portugal 2020 
– autorização de abertura de 
procedimento de consulta para a 
contração de empréstimo de médio 
e longo prazo até ao montante de 
5.039.822,11€
Deliberado, por maioria e dois 
votos contra dos Vereadores 
do PS, autorizar a abertura 
de procedimento de consulta 
a entidades bancárias para a 
contratação de um empréstimo 
de médio e longo prazo, até ao 
montante global de 5.039.822,11 
euros, para aplicação em 
investimentos, correspondente ao 
financiamento da contrapartida 
nacional de investimento municipal, 
e a submissão de candidaturas à 
Linha BEI PT 2020 – Autarquias – 
NORTE - 08-5673- FEDER-000127 
- Ampliação e Requalificação da 
Escola Básica Sá Couto – até 
1.367.264,40€; NORTE-08-5673-
FEDER-000142 - Escola Básica 
de Guetim – até 159.334,63€; 
NORTE-05-1406-FEDER-000221 
- Beneficiação/Ampliação de 
Paragens de Autocarro no Concelho 
– até 74.922,60€; NORTE-05-1406-
FEDER-000216 – Rede de Ciclovias 
– até 3.438.300,48€. 

Deliberação Nº 113/2019
“AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 
DA ESCOLA BÁSICA SÁ COUTO” – 
Ratificação das decisões sobre 
lista de erros e omissões, pedidos 
de esclarecimentos, suprimento e 
retificação do Caderno de Encargos
Deliberado, por maioria e dois 
votos contra dos Vereadores do 
PS, no âmbito do procedimento 
para a execução da empreitada de 
obras públicas de “AMPLIAÇÃO 
E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 

BÁSICA SÁ COUTO”, ratificar as 
decisões proferidas pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal.

Deliberação Nº 114/2019
Atribuição de subsídio à Banda União 
Musical Paramense
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 690,00€ 
(seiscentos e noventa euros), à 
Banda União Musical Paramense.

Deliberação Nº 115/2019
Protocolo de Colaboração entre a 
Federação Portuguesa de Voleibol e o 
Município de Espinho para efeitos da 
realização de etapas do FIVB Beach 
Volleybal World Tour 2019 em Espinho
Deliberado, por maioria e abstenção 
dos Vereadores do PS, aprovar o 
“Protocolo de Colaboração entre a 
Federação Portuguesa de Voleibol e 
o Município de Espinho para efeitos 
da realização de etapas do FIVB 
Beach Volleybal World Tour 2019 
em Espinho”.

Deliberação Nº 116/2019
Protocolo de colaboração entre o 
Município de Espinho e o cineasta 
Paulo Alexandre d’Alva Baptista 
para estabelecimento de Residência 
Artística no Museu Municipal de 
Espinho
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e 
celebrar protocolo de colaboração 
com o cineasta/realizador Paulo 
Alexandre d’Alva Baptista.

Deliberação Nº 117/2019
Pedido de cedência do parque de 
estacionamento - Rio Largo
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a utilização por parte dos 
clientes do Casino de Espinho 
do parque de estacionamento 
do Rio Largo, das 20:00 horas 
às 05:00 horas, às quintas-
feiras, sextas-feiras, sábados e 
vésperas de feriado, devendo a 
requerente assegurar as condições 
de funcionamento, sem causar 
perturbações no restante espaço 
e sem a colocação de qualquer 
sinalética permanente de indicação 
de parque privativo. 
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 Deliberação Nº 118/2019
Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências no âmbito 
de Manutenção de Infraestruturas 
Diversas
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar as minutas dos Contratos 
Interadministrativos de Delegação 
de Competências no âmbito da 
Manutenção de Infraestruturas 
diversas nas Juntas de Freguesia 
do Concelho de Espinho.

Deliberação Nº 119/2019
Procedimento de Hasta Pública 
para atribuição a título precário da 
exploração económica do espaço 
municipal destinado a cafetaria sito 
na Piscina Solário Atlântico - Época 
balnear 2019
Deliberado, por unanimidade, 
realizar um procedimento de hasta 
pública para atribuição a título 
precário, da exploração do espaço 
municipal destinado a cafetaria sito 
na Piscina Solário Atlântico para a 
época balnear 2019. Mais deliberou 
designar os Vereadores Quirino de 
Jesus, Lurdes Ganicho e Miguel 
Reis, para integrarem a Comissão 
que irá efetuar o procedimento de 
hasta pública.

Deliberação Nº 120/2019
Hasta pública para alienação de um 
terreno pertencente ao Município, sito 
no lugar do Loureiro, freguesia de 
Silvalde, concelho de Espinho
Deliberado, por unanimidade: 
i. Alienar o bem imóvel sito no 
lugar do Loureiro, freguesia de 
Silvalde concelho de Espinho, 
inscrito na matriz predial rústica 
de Silvalde ii. Fixar o valor base 
de licitação em 312.000,00€. iii. 
Aprovar as respetivas peças de 
procedimento de hasta pública 
para alienação do imóvel. iv. 
Estabelecer o dia 15/07/2019, 
pelas 15.30 horas, na Sala de 
Reuniões da Câmara Municipal 
de Espinho para realização da 
hasta pública e respetiva praça. 
v. Designar os Vereadores Quirino 
de Jesus, Lurdes Ganicho e Ana 
Paula Africano para integrarem a 
Comissão que dirigirá a praça e os 

trabalhos da hasta pública.

Deliberação nº 121/2019
Pedido de rescisão da concessão do 
ossário n.º 547 do Cemitério Municipal 
de Espinho
Deliberado, por unanimidade, 
deferir a pretensão, sendo o valor a 
pagar às herdeiras de Maria Amélia 
de Sousa, representadas pela 
cabeça-de-Casal, Maria José de 
Sousa Neves Maia, pela rescisão da 
concessão do Ossário n.º 547 do 
Cemitério Municipal de Espinho, no 
valor de 221,50 Euros.

Deliberação Nº 122/2019
Procissão de Velas em honra de Nossa 
Senhora: pedido de interrupção e corte 
de trânsito – Paróquia de Silvalde – 
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido do Pároco 
Manuel António para encerrar 
ou condicionar algumas Ruas 
de Silvalde, para realização da 
procissão de Velas em honra de 
Nossa Senhora.

Deliberação Nº 123/2019
Procissão de Velas em honra de Nossa 
Senhora: pedido de interrupção e corte 
de trânsito – Paróquia de Silvalde – 
ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido do Pároco 
Manuel António para encerrar 
ou condicionar algumas Ruas 
de Silvalde, para realização da 
procissão de Velas em honra de 
Nossa Senhora.

Deliberação Nº 124/2019
Procissão de Velas em honra de 
Nossa Senhora de Fátima: pedido 
de interrupção e corte de trânsito – 
Paróquia de Paramos – ratificação de 
despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido de António 
Machado Pais para encerrar ou 

condicionar algumas Ruas de 
Paramos, para realização da 
procissão de Velas em honra de 
Nossa Senhora de Fátima.

Deliberação Nº 125/2019
Procissão de Velas: pedido de 
ocupação da via pública – Paróquia de 
Espinho – ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido do Pároco 
Artur Manuel Monteiro Pinto, para 
ocupação da via pública, para 
realização da Procissão de Velas.

Deliberação Nº 126/2019
Caminhada da família: pedido de 
ocupação de espaço público – Centro 
Social de Paramos – ratificação de 
despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido da Técnica 
Superior de Educação Social, para 
ocupação do espaço público, para 
realização da habitual “Caminhada 
da Família”.

Incumprimento do Pagamento da 
Renda Mensal desde maio de 2018, 
por 13 meses consecutivos; cessação 
da resolução do arrendamento 
apoiado por pagamento integral da 
dívida existente
A Câmara tomou conhecimento 
do arquivamento do processo de 
resolução do arrendamento apoiado 
do fogo de habitação social sito 
no Bloco B da Avenida S. João de 
Deus, 2262, 1º Esquerdo, Silvalde, 
por pagamento na íntegra da dívida 
referente ao incumprimento do 
pagamento mensal da renda desde 
maio de 2018.

Incumprimento do pagamento da 
Renda Mensal relativa aos meses 
de julho de 2018 a abril de 2019: 10 
meses consecutivos; Cessação da 
resolução do arrendamento apoiado 
por pagamento da dívida existente
A Câmara tomou conhecimento 
do arquivamento do processo 
de resolução do arrendamento 
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apoiado relativo ao fogo de 
habitação social sito no Bloco 4 da 
Rua Manuel d’Areia, Entrada 6, 1º 
Direito, Silvalde, por pagamento da 
dívida referente ao incumprimento 
do pagamento mensal da renda de 
julho de 2018 a abril de 2019.

ATA N.º 13/2019 

ATA N.º 14/2019 

ONZE DE JUNHO
DE DOIS MIL E DEZANOVE. 

VINTE E QUATRO DE JUNHO
DE DOIS MIL E DEZANOVE. 

Deliberação Nº 127/2019
46º Aniversário da Elevação de 
Espinho a Cidade – Homenageados
Deliberado por unanimidade, 
atribuir a Medalha de Honra e 
Titulo de Cidadão de Espinho a Rui 
Manuel Vita de Lacerda Machado, 
a título Póstumo, a Vitor Manuel 
de Oliveira Lopes Pereira e a Ana 
Cristina Pires de Oliveira e ainda 
atribuir o Diploma de Louvor 
por Distinção e Mérito Jovem 
Espinhense a Rodrigo Ribeiro 
Valente, a Fábio Ricardo Gomes 
da Fonseca, a Diogo Filipe Costa 
Rocha, a Luís Henrique Correia 
da Silva Mota, a Hugo Fernando 
Gonçalves de Sousa e a Fábio 
Ribeiro Vitó.

Deliberação Nº 128/2019
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 30 de junho de 2019, 
que o Município de Espinho não 
pretende, no ano de 2019, a 
transferência das competências 
prevista nos Decretos-Leis. Mais 
deliberou a Câmara Municipal, por 
unanimidade, propor à Assembleia 
Municipal de Espinho que 
determine, que seja comunicado 
à Direção-Geral das Autarquias 
Locais, até ao dia 30 de junho de 
2019, que o Município de Espinho 
não pretende, no ano de 2020, a 
transferência das competências 
previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 
de agosto.

Deliberação Nº 129/2019
Voto de Pesar
Deliberado, por unanimidade, 
exarar em ata um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Sr. 
António Catarino de Araújo e 
ainda que esta deliberação seja 
transmitida à família e à Junta de 
Freguesia de Espinho.

Deliberação Nº 130/2019
Aprovação das atas n.ºs 12/2019 
e 13/2019 de 3 e 11 de junho 
respetivamente
Deliberado as suas aprovações por 
unanimidade.

Deliberação Nº 131/2019
Programa de Apoio à Redução Tarifária 
(PART) Passe Único - Comparticipação 
do Município
Deliberado por unanimidade, 
aprovar a transferência de 
€ 22.179,77 para a Área 
Metropolitana do Porto, relativa à 
comparticipação do Município de 
Espinho, para o ano de 2019, no 
âmbito do Programa de Apoio à 
Redução Tarifária (PART).

Deliberação Nº 132/2019
Indemnização por quebra de vidro 
viatura 25-TZ-03
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o pagamento do valor de 
116,52€ à proprietária da viatura 
25-TZ-03 referente aos prejuízos 
decorrentes de acidente.

Deliberação Nº 133/2019
Conversão em definitivo da resolução 
do arrendamento e cessação do 
respetivo direito de ocupação do fogo 
de habitação social
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 no Complexo 
Habitacional da Quinta, Rua 
Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 
6, n.º 129, Rés-do-chão Direito, 

em Paramos, Espinhoem virtude 
do incumprimento do dever de 
pagamento da renda desde o 
mês de outubro de 2017. Mais 
deliberou a Câmara que seja fixado 
um prazo de noventa (90) dias 
para desocupação e entrega da 
habitação.

Deliberação Nº 134/2019
Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Espinho e a Associação 
de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho
Deliberado por unanimidade, 
aprovar o “Protocolo de 
Colaboração entre o Município 
de Espinho e a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho, para apoio às AAAF/CAF 
na pausa letiva do verão, no ano 
letivo 2018/2019”, para despesas 
diversas em matéria de educação, 
pelo valor de €15.882,00.
 
Deliberação Nº 135/2019
Protocolo de colaboração entre o 
Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E. 
- Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Espinho, para financiamento e 
apoio à construção do novo Quartel 
Operacional
Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta do Protocolo 
de colaboração entre o Município 
de Espinho e a A.H.B.V.C.E. - 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Espinho, para financiamento 
e apoio à construção do novo 
Quartel Operacional, no montante 
€326.229,37 euros, relativos a 35 
% do custo total de investimento 
não comparticipado pelo Fundo de 
Coesão no âmbito da Operação 
POSEUR. 

Deliberação Nº 136/2019
Protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Espinho e a 
Academia Maia/Brenha para efeitos 
da realização do Torneio Internacional 
AMB Volleyball Cup 2019
Deliberado por unanimidade, 
aprovar o “Protocolo de 
colaboração entre a Câmara 
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Municipal de Espinho e a Academia 
Maia/Brenha para efeitos da 
realização do Torneio Internacional 
AMB Volleyball Cup 2019”.

Deliberação Nº 137/2019
Atribuição de subsídio Festas em 
Honra S. João e Nossa Senhora da 
Aparecida - Paramos 2019
Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 2.000,00€ 
Comissão de Festas do São João da 
Praia de Paramos, como entidade 
responsável pela Festa em Honra 
de S. João e Nossa Senhora da 
Aparecida em Paramos, assumindo 
o município os gastos relativos ao 
consumo de eletricidade para as 
ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 138/2019
Atribuição de subsídio Festas em 
Honra de S. João Batista – 2019
Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 4.000,00€ 
à Associação Desportiva Rio Largo 
Clube de Espinho, como entidade 
responsável pela Festa em Honra 
de S. João Batista, no Rio Largo, 
assumindo o município os gastos 
relativos ao consumo de eletricidade 
para as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 139/2019
Atribuição de subsídio Festas em 
Honra de S. Pedro 2019
Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 4.000,00€ à 
Comissão de Festas S. Pedro, como 
entidade responsável pela Festa 
em Honra de S. Pedro - Espinho, 
assumindo o município os gastos 
relativos ao consumo de eletricidade 
para as ornamentações da mesma.

Deliberação Nº 140/2019
Designação de cargo dirigente - 
Divisão de Apoio às Coletividades e 
Eventos
Deliberado com 3 votos a favor do 
PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS - não tendo participado 
na votação o Sr. Presidente da 
Câmara, por impedimento legal - 
apropriar a análise feita pelo júri na 
Ata n.º 3 e, designar ao abrigo da 
referida legislação a licenciada Ana 

Margarida de Faria Alves e Oliveira 
Loureiro, no cargo de Chefe da 
Divisão de Apoio às Coletividades e 
Eventos, em comissão de serviço, 
pelo período de três anos.

Deliberação Nº 141/2019
Designação de cargo dirigente - 
Divisão de Planeamento e Projetos 
Estratégicos
Deliberado com 3 votos a favor do 
PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS - não tendo participado 
na votação o Sr. Presidente 
da Câmara, por impedimento 
legal - apropriar a análise feita 
pelo júri na Ata n.º 3 e, designar 
ao abrigo da referida legislação 
a licenciada Sandra Ferreira de 
Almeida, no cargo de Chefe da 
Divisão de Planeamento e Projetos 
Estratégicos, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos.

Deliberação Nº 142/2019
Designação de cargo dirigente - 
Divisão de Ação Social, Intergeracional 
e Saúde
Deliberado com 3 votos a favor do 
PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS - não tendo participado 
na votação o Sr. Presidente da 
Câmara, por impedimento legal - 
apropriar a análise feita pelo júri 
na Ata n.º 4 e, designar ao abrigo 
da referida legislação a licenciada 
Maria Manuela Avelar da Rocha, no 
cargo de Chefe da Divisão de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, em 
comissão de serviço, pelo período 
de três anos.

Deliberação Nº 143/2019
Designação de cargo dirigente - 
Divisão de Cultura e Museologia: 
Deliberado com 3 votos a favor do 
PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS - não tendo participado 
na votação o Sr. Presidente da 
Câmara, por impedimento legal - 
apropriar a análise feita pelo júri 
na Ata n.º 4 e, designar ao abrigo 
da referida legislação o licenciado 
Armando Manuel Barge Bouçon 
Ribeiro, no cargo de Chefe da 
Divisão de Cultura e Museologia, 
em comissão de serviço, pelo 

período de três anos.

Deliberação Nº 144/2019
Designação de cargo dirigente - 
Divisão de Obras Particulares e 
Licenciamentos
Deliberado com 3 votos a favor do 
PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS - não tendo participado 
na votação o Sr. Presidente da 
Câmara, por impedimento legal - 
apropriar a análise feita pelo júri na 
Ata n.º 3 e, designar ao abrigo da 
referida legislação o licenciado José 
Manuel Soares da Costa, no cargo 
de Chefe da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamentos, em 
comissão de serviço, pelo período 
de três anos.

Deliberação Nº 145/2019
Festa Nossa Senhora do Mar 2019 – 
pedido de ocupação de espaço público
Deliberado por unanimidade, 
autorizar o pedido da Comissão 
de Festas Nossa Senhora do Mar, 
para ocupar a via pública no âmbito 
dos Festejos em honra de Nossa 
Senhora do Mar no dia 1 de agosto.

Deliberação Nº 146/2019
ADRA Espinho - Pedido de ocupação 
da via pública
Deliberado por unanimidade, 
autorizar o pedido apresentado pela 
Direção da ADRA, para ocupação 
da via pública, para realização de 
uma exposição “ExpoBíblia” nos 
próximos dias 7 e 8 de setembro, 
em frente à Câmara Municipal de 
Espinho.

Deliberação Nº 147/2019
Cerciespinho – Pedido de ocupação da 
via pública
Deliberado por unanimidade, 
autorizar o pedido da Cerciespinho, 
para ocupação da via pública, para 
organizar o evento “Bairro com 
Alegria” e “Francesinha Solidária” 
que se realizará nos meses de 
junho e julho de 2019.

Deliberação Nº 148/2019
Paróquia de Espinho – ocupação da 
via pública – Procissão do Corpo de 
Deus – ratificação de despacho
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Deliberado por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido do padre 
Artur Manuel Monteiro Pinto para 
ocupação da via pública para 
realização da Procissão do Corpo 
de Deus, no dia 20 de junho.

Deliberação Nº 149/2019
Escola EB1/JI Espinho 2 – pedido 
ocupação espaço público – ratificação 
de despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente que autorizou o pedido 
da Escola EB1/JI Espinho 2, para 
ocupação do espaço público junto 
ao Centro Multimeios de Espinho 
para colocação de insufláveis no 
dia 21 de junho. 

Deliberação Nº 150/2019
Contratação de Empréstimo a Médio e 
Longo Prazo – Construção do Estádio 
Municipal de Espinho - Autorização de 
Abertura de Procedimento de Consulta 
para a contração de empréstimo de 
médio e longo prazo até ao montante 
de 1.800.000,00 €
Deliberado por maioria e abstenção 
dos Vereadores do PS, autorizar 
a abertura de procedimento de 
consulta a instituições financeiras 
para a contratação de um 
empréstimo de médio e longo 
prazo, até ao montante global de 
1.800.000,00 euros, para aplicação 
correspondente ao financiamento 
da construção do Estádio Municipal 
de Espinho.

Deliberação Nº 151/2019
Estádio Municipal de Espinho – 
Aprovação do projeto de execução: 
Deliberado por maioria e abstenção 
dos Vereadores do PS, aprovar o 
projeto de execução do estádio 
Municipal de Espinho e dar 
sequência aos restantes trâmites, 
no cumprimento do CCP para 
posterior lançamento de concurso.

Liga dos Combatentes Núcleo de 
Espinho – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da 
carta recebida pelo Presidente da 

Direção da Liga dos Combatentes 
Núcleo de Espinho, a agradecer 
toda a colaboração prestada na 
cedência das instalações do Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho.

Deliberação Nº 152/2019
Aprovação da ata n.º 14/2019 de 24 
de junho 
Deliberado as suas aprovações por 
unanimidade.

Deliberação N.º 153/2019
Protocolo de colaboração com a 
MOBI.E, S.A. para instalação de 
carregamento de veículos Elétricos
Deliberado por unanimidade, 
aprovar o “Protocolo de 
colaboração com a MOBI.E, 
S.A. para instalação dos postos 
de carregamento de veículos 
elétricos”. 

Deliberação N.º 154/2019
Processo Disciplinar n.º 2/2018 – 
Relatório e Decisão de aplicação 
sanção disciplinar
Deliberado por maioria e abstenção 
dos Vereadores do PS, aplicar à 
arguida trabalhadora em funções 
públicas da Câmara Municipal de 
Espinho com vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato 
por tempo indeterminado, carreira 
e na categoria de Técnico Superior, 
a exercer funções Divisão de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, 
uma sanção disciplinar de pena de 
multa, em quantia equivalente à 
remuneração base de seis dias.

Deliberação N.º 155/2019
Hasta Pública para alineação de um 
imóvel pertencente ao Município, sito 
na Rua 4, n.º 656 e 660, em Espinho
Deliberado por unanimidade: i. 
Alienar o bem imóvel sito na Rua 
4, n.º 656 e 660 da freguesia e 
concelho de Espinho, inscrito na 
matriz predial urbana de Espinho 
com o artigo n.º 149. ii. Fixar o 
valor base de licitação do imóvel 
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em 112.500,00€. iii. Aprovar as 
respetivas peças de procedimento 
de hasta pública para o efeito da 
alienação do imóvel. iv. Estabelecer 
o próximo dia 09/09/2019, pelas 
15.00 horas, na Sala de Reuniões 
da Câmara Municipal de Espinho 
para efeitos da realização da 
hasta pública e respetiva praça. 
v. Designar os Vereadores Vicente 
Pinto, Lurdes Ganicho e Miguel 
Reis para integrarem a Comissão 
que dirigirá a praça e os trabalhos 
da hasta pública. 

Deliberação N.º 156/2019
Hasta Pública para alineação de um 
imóvel pertencente ao Município, sito 
na Rua 8, n.º 67, em Espinho
Deliberado por unanimidade: i. 
Alienar o bem imóvel sito na Rua 8, 
n.º 67, da freguesia e concelho de 
Espinho, inscrito na matriz predial 
urbana de Espinho com o artigo 
n.º 4323 através de procedimento 
de hasta pública. ii. Fixar o valor 
base de licitação do imóvel 
em 116.000,00€. iii. Aprovar as 
respetivas peças de procedimento 
de hasta pública para o efeito da 
alienação do imóvel. iv. Estabelecer 
o próximo dia 09/09/2019, pelas 
15h30m, na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal de Espinho 
para efeitos da realização da 
hasta pública e respetiva praça. 
v. Designar os Vereadores Vicente 
Pinto, Lurdes Ganicho e Miguel 
Reis para integrarem a Comissão 
que dirigirá a praça e os trabalhos 
da hasta pública.

Deliberação N.º 157/2019
Hasta Pública para alineação de um 
imóvel pertencente ao Município, sito 
na Rua 8, n.º 115, em Espinho
Deliberado por unanimidade: i. 
Alienar o bem imóvel sito na Rua 8, 
n.º 115, da freguesia e concelho de 
Espinho, inscrito na matriz predial 
urbana de Espinho com o artigo 
n.º 319 através de procedimento 
de hasta pública. ii. Fixar o valor 
base de licitação do imóvel 
em 70.000,00€. iii. Aprovar as 
respetivas peças de procedimento 
de hasta pública para o efeito da 
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alienação do imóvel. iv. Estabelecer 
o próximo dia 09/09/2019, pelas 
16.00 horas, na Sala de Reuniões 
da Câmara Municipal de para 
efeitos da realização da hasta 
pública e respetiva praça. v. 
Designar os Vereadores Vicente 
Pinto, Lurdes Ganicho e Miguel 
Reis para integrarem a Comissão 
que dirigirá a praça e os trabalhos 
da hasta pública. 

Deliberação N.º 158/2019
Atribuição de subsídio – Festa em 
Honra de S. Vicente da Idanha 2019
Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 250,00€, à 
Fábrica da Igreja Paroquial de Anta, 
como entidade responsável pela 
Festa em Honra de S. Vicente da 
Idanha.
Deliberação N.º 159/2019
Convite: Semana da Mobilidade – 16 a 
22 de setembro
Deliberado, por unanimidade, aderir 
ao Dia Sem Carros, 22 de setembro 
de 2019, propondo que se feche o 
centro da cidade, entre rua 2/Av. 24 
e Rua 9-62/rua 29. 

Deliberação N.º 160/2019
Pedido para a realização da festa 
de Santo Estevão e Sra. da Guia de 
Guetim
Deliberado por unanimidade, 
autorizar o pedido da Fábrica 
da Igreja Paroquial de Guetim, 
para realização da festa de Santo 
Estevão e Sra. da Guia de Guetim, 
de 3 a 5 de agosto, bem como 
utilização do espaço público com 
encerramento /condicionamento de 
algumas ruas.

Deliberação N.º 161/2019
Utilização do espaço público: 
procissão no lugar da Idanha
Deliberado por unanimidade, 
autorizar o pedido da Paróquia de 
Anta - Fábrica da Igreja Paroquial 
de Anta para utilização do espaço 
público, com encerramento /
condicionamento de algumas ruas, 
visando a realização da procissão 
no lugar da Idanha em honra do 
patrono São Vicente.

Deliberação N.º 162/2019
Doação de livros à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva
A Câmara tomou conhecimento dos 
livros doados à Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva, nos meses 
de abril, maio e junho de 2019 e 
deliberou, por unanimidade, aceitar 
as respetivas liberalidades.

Deliberação N.º 163/2019
Pedido de parecer prévio vinculativo 
sobre a celebração de contrato de 
aquisição de serviços na modalidade 
de avença para “Aquisição de Serviços 
de Assessoria”
Deliberado com 4 votos a favor 
dos eleitos do PSD e 3 votos 
contra dos Vereadores do PS, 
aprovar a celebração de contrato 
de “Aquisição de Serviços 
de Assessoria Jurídica”, na 
modalidade de avença, através de 
procedimento por ajuste direto, ao 
Dr. Fernando Manuel Lousada de 
Meira Ramos, advogado, pelo valor 
base de 18.000,00€ a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor, pelo 
prazo de 540 dias.




