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No fim de mais uma década de mudança
olhamos 2020 para ver onde nos irá levar.
Sempre honrando a nossa herança
sempre na companhia do nosso mar...

Bom ano 2020!
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Está aí o novo ano de 2020 e através desta publicação municipal envio a todos 
vós uma mensagem de esperança, de prosperidade e de confiança no futuro. 
Temos pela frente grandes e novos desafios! Uns a iniciar ao longo deste ano.  
Outros para concluir na sequência de obras em curso.

A situação financeira do município é hoje saudável, em resultado de um conjunto 
de medidas de gestão financeira e administrativa adotadas que reduziram o peso 
e os encargos da dívida, devolveram a credibilidade e a confiança a fornecedores 
e credores, estando agora reunidas as melhores condições para reforçar o 
investimento em infraestruras e na requalificação de outras áreas do território 
com recurso a candidaturas comunitárias e a financiamento na banca comercial.
Enquanto avançam no ritmo previsto as obras de requalificação do canal 
ferroviário-RECAFE, a requalificação da Escola Espinho 2 e da Escola Básica de 
Guetim preparamos também… o arranque da requalificação da Escola EB 2/3 Sá 
Couto para cumprir o desígnio de dotar o concelho de Espinho de um parque 
escolar de excelência para as novas gerações.

Estão agora criadas todas as condições para o lançamento do concurso e dar 
início à construção em 2020 do Estádio Municipal de Espinho. Uma obra que, 
apesar das vicissitudes que o processo atravessou, vai mesmo arrancar este ano.
A requalificação da rua 19, rua 33 e rua 20 a nível de pavimentos, infraestruturas 
de águas e saneamento, nova iluminação, trajetos em ciclovia, arborização 
e novo mobiliário urbano constam do plano de obras para iniciar este ano, 
aproveitando ao máximo as candidaturas disponíveis a fundos comunitários. 
Vamos concluir as redes de abastecimento de água e redes de drenagem em 
todo o concelho, concluir a segunda fase da eficiência energética na iluminação 
pública e remodelar as paragens de autocarro na via pública, acrescentando 
mais conforto e mais segurança aos utentes.

Na área social o Município de Espinho continuará a apoiar os incentivos à natalidade 
com a manutenção do cheque-bebé, o Fundo de Emergência Social para segmentos 
da população com maior carência e fragilidade económica e a manutenção do 
transporte hospitalar gratuito para o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, 
bem como o programa de atividades para a nossa população sénior.

Queremos contribuir para fazer de Espinho um concelho cada vez mais atrativo 
onde dá gosto viver! 

Bom ano de 2020 para todos vós.
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RECEBA 
A REVISTA 

"ESPINHO VIVE" 
EM SUA CASA

COMUNICA@CM-ESPINHO.PT 
indicando o seu nome e morada
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A Câmara Municipal de Espinho, apoiando a cultura 
e a disseminação da informação das publicações 
locais, celebrou um protocolo com o jornal “Defesa 
de Espinho” no passado mês de novembro.

Este protocolo, assinado pelo presidente da 
autarquia, Pinto Moreira, e pelo representante 
do periódico, Nélson Soares, visa promover a 
colaboração através da disponibilização online 
de todas as edições do semanário desde a sua 
fundação em 1932 até à atualidade.

A Divisão de Cultura do município desenvolveu um 
projeto que disponibiliza ao público os periódicos 
em formato digital, que constituem um importante 
acervo documental da Biblioteca José Marmelo 
e Silva como uma linha estratégica de interesse 
cultural e de salvaguarda em manter a história do 
município. Alguns dos volumes destes mesmos 
periódicos já se encontram disponíveis no blog da 
biblioteca municipal.

Investigadores, alunos e o público em geral têm 
assim acesso em qualquer momento e lugar 
à consulta de todos os jornais para melhor 
conhecimento e estudo da história local.

PROTOCOLO 
ASSINADO COM O 
JORNAL DEFESA 
DE ESPINHO
TODOS OS NÚMEROS DO 
PERIÓDICO ESPINHENSE SERÃO 
DISPONIBILIZADOS ONLINE.
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CÂMARA MUNICIPAL AUMENTA A 
DOTAÇÃO FINANCEIRA ÀS FREGUESIAS 
PARA O EXERCÍCIO DE LIMPEZA URBANA 
E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES.

ACORDOS DE 
TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS PARA 
AS FREGUESIAS 
DO CONCELHO

A Câmara Municipal de Espinho chegou a acordo 
com todas as Juntas de Freguesia do concelho 
(Silvalde, Anta-Guetim, Paramos e Espinho) para a 
transferência de competências a que corresponde 
uma dotação financeira de 1 milhão e 305 mil euros 
por ano. 

A autarquia aumenta a dotação financeira às 
freguesias para o exercício de limpeza urbana e 
manutenção de espaços verdes, na medida em que 
considera importante melhorar o nível de serviço e 
garantir às Juntas de Freguesia a sua exequibilidade.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho, 
Vicente Pinto, responsável pelo processo negocial, 
destacou o espírito de abertura, transparência 
e urbanidade com que decorreram as reuniões 
com todos os presidentes de junta, afirmando-se 
"satisfeito com o resultado obtido nos acordos 
celebrados na medida em que os mesmos asseguram 
o princípio da equidade entre freguesias e promovem 
a melhoria dos serviços prestados à população".

Vicente Pinto considerou ainda que o concelho de 
Espinho e a sua população saíram a ganhar com o 
resultado e êxito deste acordo.
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A obra da autoria do Maestro Fausto Neves foi 
apresentada na Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva, no passado mês de novembro, pelo professor 
Manuel Pires da Rocha. A mesma aborda vários 
aspetos da vida e do pensamento marxista do 
compositor Fernando Lopes Graça.

A sessão contou com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira, que fez 
o elogio público do Maestro e Professor Universitário 
Fausto Neves, realçando o seu percurso profissional, 
académico e cívico como uma grande figura da 
cultura em Espinho.

E porque a sessão era também uma retrospetiva  
histórica e ideológica do Portugal de antes de Abril, 
o Presidente da Câmara de Espinho em tom cordial 
fechou a sessão com a saudação e a despedida…
"Até amanhã Camaradas", o título do livro de Manuel 
Tiago, pseudónimo de Álvaro Cunhal.

O público manifestou apreço e interesse pelo 
trabalho de Fausto Neves, enchendo a sala 
polivalente da Biblioteca Municipal.

"PENSAR A ESCRITA" 
COM O MAESTRO FAUSTO NEVES

SALA POLIVALENTE DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOSÉ MARMELO E 
SILVA ENCHEU PARA 
APRESENTAÇÃO DE OBRA 
DO MAESTRO FAUSTO 
NEVES, EM MAIS UMA 
SESSÃO DE “PENSAR 
A ESCRITA”.
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EMPRÉSTIMO PARA LIQUIDAÇÃO 
DE DÍVIDA À EDP APROVADO 
PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL.

A Câmara Municipal de Espinho, está em 
condições de formalizar o empréstimo 
que permite proceder à liquidação 
antecipada da dívida à EDP-Distribuição 
de Energia, resolvendo uma situação que 
se prolongava há mais de 30 anos. 

O empréstimo, de cerca de 7 milhões de 
euros permite a redução do valor da dívida 
em 5 milhões, com o perdão de juros.

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA 
DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 
À EDP

Esta operação resulta de uma negociação entre a 
Câmara Municipal de Espinho e a EDP-Distribuição de 
Energia que permitiu chegar ao acordo de liquidação 
antecipada da dívida.

Em 2012, a dívida total do município era de 49 
milhões de euros e é hoje de 25 milhões, sendo que 
regularização desta situação constitui um importante 
passo para melhorar a “saúde financeira” da Câmara 
Municipal de Espinho.

Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, sublinha que “esta foi uma conquista 
fundamental para o presente e para o futuro dos 
espinhenses. Damos assim continuidade a um 
trabalho iniciado há 10 anos, e um encargo com mais 
de 30 anos fica resolvido”.
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A primeira fase da obra de requalificação e ampliação 
dos dois edifícios centenários da Escola EB Espinho 
2, que vão acolher as crianças do ensino pré-escolar, 
está concluída.

Os dois edifícios do lado sul ficaram ligados por uma 
estrutura coberta, com casas de banho centralizadas 
e o espaço exterior de recreio com cobertura. 

Internamente os espaços e salas foram totalmente 
requalificados, acrescentando conforto térmico e 
segurança para as crianças e professores, tornando a 
escola mais funcional.

Esta obra mantém a ideia de unidade do espaço 
escolar e permite que os alunos possam deslocar-se 
e usufruir dos tempos de recreio em áreas cobertas 
que fazem parte da estrutura do edifício. 

REQUALIFICAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA BÁSICA 
ESPINHO 2

O vice-presidente da Câmara de Espinho com o 
pelouro da Educação, Vicente Pinto, considera 
que esta requalificação das escolas centenárias 
cumpre todos os requisitos exigidos em termos de 
modernidade, com luz, espaços adequados e conforto 
térmico.

A Câmara Municipal de Espinho vê assim avançar esta 
obra que permite concluir o plano de requalificação do 
parque escolar do concelho, traçado há dez anos pelo 
atual executivo.

PRIMEIRA FASE 
DO PROJETO ESTÁ CONCLUÍDA.
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Espinho recebeu especialistas das áreas do ambiente 
e das energias, no passado mês de dezembro, num 
encontro cujo tema central foi “Agências de Energia 
e Ambiente: Agentes de Intervenção nos Territórios”, 
numa organização por parte da RNAE-Associação 
das Agências de Energia e Ambiente (Rede Nacional) 
em parceria com a ENERGAIA -Agência de Energia do 
Sul da Área Metropolitana do Porto e com o apoio da 
Câmara Municipal de Espinho.

Realizado no auditório do Fórum Arte Cultura 
Espinho-FACE, teve como objetivo principal discutir 
temas cada vez mais pertinentes para os territórios 
municipais, tais como os Contratos de Gestão de 
Eficiência Energética nos Municípios, as Comunidades 
de Energia Renovável e os Modelos de Financiamento 
para os Municípios a partir de 2020.

ENCONTRO NACIONAL 
DAS AGÊNCIAS DE 
ENERGIA E AMBIENTE

A sessão de abertura contou com a presença de 
Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal 
de Espinho que aproveitou a oportunidade para 
recordar que “as alterações climáticas são, 
segundo afirma o secretário-geral da ONU, António 
Guterres, o maior problema da humanidade, e vão 
afetar dramaticamente o nosso futuro se nada de 
substancial for feito” e que “o mundo está hoje um 
grau mais quente do que antes da era industrial e 
poderá chegar aos três graus no final do século. 
Especialistas dizem que cada grau que aumente a 
temperatura, diminuirá pelo menos 20% a quantidade 
de água e o ciclo da água não será uniforme em todo 
o planeta. É tempo de arrepiar caminho e ler com 
preocupação o recente relatório da OCDE que alia e 
interliga desenvolvimento e ação climática”
Neste sentido, felicitou a organização do evento “pela 
escolha de temas e preocupações cada vez mais 
emergentes para os territórios municipais”.

Um dos momentos altos do ENAEA foi a cerimónia 
de atribuição do Energy Globe Award Portugal 2019 
e a de atribuição de prémios no âmbito dos Projetos 
Freguesias+Eficientes e PIEE IPSS (PPEC 2017-2018).

ENCONTRO NACIONAL DAS 
AGÊNCIAS DE ENERGIA E 
AMBIENTE DEBATEU OS 
AGENTES DE INTERVENÇÃO 
NOS TERRITÓRIOS.
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ANIMAÇÃO FRANCESA 
VENCEU CINANIMA
"RIVIERA", DE JONAS SCHLOESING, 
ARREBATOU O FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE ANIMAÇÃO DE ESPINHO
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"Riviera", de Jonas Schloesing conquistou o Grande 
Prémio CINANIMA 2019 - Curtas-metragens/
Prémio Cidade de Espinho. O filme, vencedor da 
43.ª edição do Festival, conta a história de uma 
residência da Riviera francesa, num dia sufocante 
de verão à hora da sesta, mostrando o universo 
dos moradores que se dedicam aos seus hábitos 
diários, como tomar banhos de sol junto à piscina, 
enquanto dentro da sua sala mal iluminada, o Sr. 
Henriet espia os seus vizinhos.

Regina Pessoa, realizadora portuguesa que integra 
a academia de cinema de Hollywood, foi distinguida 
com o Prémio Especial do Júri com a curta-
metragem “Tio Tomás, a contabilidade dos dias”, 
20 anos depois de, em 1999, arrebatar a cerimónia 
de encerramento do CINANIMA com o seu primeiro 
filme. Mais uma vez Regina Pessoa encantou o júri 
com uma obra num registo muito pessoal e que 
parte das suas memórias pessoais e visuais, fazendo 
uma homenagem à sua família e raízes.

A nível internacional foram atribuídos vários prémios. 

No âmbito das curtas-metragens, como Melhor 
Curta-Metragem até 5 minutos foi galardoada 
“Mancha”, de Donato Sansone (França), Melhor 
Curta-Metragem de mais de 5 e até 24 minutos foi 
para “A Luz Mais Escura”, de Andrea Bonetti (Itália) 
e Melhor Curta-Metragem de mais de 24 e até 
50 minutos foi “Mind my mind”, de Floor Adams 
(Holanda).

0 Prémio para o Melhor Documentário foi atribuído 
a “Sangro”, de Tiago Minamisawa, Bruno Castro e 
Guto Br (Brasil) e o Prémio para o Melhor Filme de 
Estudantes foi para “Filha”, de Daria Kashcheeva 
(República Checa).  

O grande Prémio CINANIMA 2019 - Longas-
metragens foi atribuído a “A Cidade dos Piratas”, de 
Otto Guerra (Brasil) e o Prémio do Público foi para 
“Memorável”, de Bruno Collet (França).

Na competição nacional foi galardoada com o 
prémio António Gaio – Melhor Filme na Competição 
Nacional a obra “Nestor”, de João Gonzalez. 

O Prémio Jovem Cineasta Português, foi subdividido 
em 2 categorias, sendo que, na categoria até 18 
anos, a “Dependências Não Convencionais”, realizada 
pelo coletivo de alunos do CEPAM foi galardoada, e 
na categoria mais de 18 anos, o prémio foi para “A 
Mãe de Sangue” produzido e realizado por Vier Nev.

A 44ª edição do CINANIMA terá lugar de 9 a 15 de 
novembro de 2020.
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ESPINHO VOLTA A 
MARCAR PRESENÇA 
NA MAIOR FEIRA DE 
NÁUTICA DO MUNDO

O Município de Espinho marca presença, na Boot 
Düsseldorf uma das maiores feiras internacionais de 
náutica de recreio e desportos náuticos que decorre 
em Düsseldorf, na Alemanha. 

BOOT-DUSSELDORF DECORRE 
DE 18 A 26 DE JANEIRO DE 2020

Espinho junta-se assim ao projeto “Sea of Portugal” 
pelo 4º ano consecutivo, onde durante 9 dias irá 
promover as potencialidades do concelho com 
destaque para a promoção das praias, a Arte-Xávega e 
Surf através da marca “Espinho Surf Destination”. 

Na última edição este certame recebeu cerca de 280 
mil visitantes, 2 mil expositores, provenientes de 73 
países, e mais de 2200 jornalistas. 

Vicente Pinto, vice-presidente da autarquia considera 
“fundamental divulgar a oferta turística do município 
com o foco no surf e nas excelentes condições das 
nossas praias e promover a marca Espinho Surf 
Destination num projeto com esta dimensão e 
prestígio internacional”.

Estima-se que durante a feira, o stand da autarquia 
possa receber muitos visitantes procurando 
informações sobre o concelho e região do Porto e 
Norte de Portugal para as próximas férias que se 
avizinham.
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Para receber a quadra natalícia foi organizado um conjunto de 
atividades alusivas à época que encantaram crianças e adultos, 
no âmbito do evento "Espinho Cidade Encantada". 

O primeiro momento foi a inauguração das luzes de natal, que 
embelezaram as ruas de Espinho ao longo das festividades da 
época, no dia 22 de novembro. 

A 30 de novembro ocorreu a abertura oficial da Pista de Gelo, 
junto ao parque de estacionamento Vila Manuela, na rua 23, a 
qual deliciou as crianças que não perderam a oportunidade de 
brincar e explorar esta pista com gelo verdadeiro.

No dia seguinte, não faltou animação e as atividades 
começaram logo pela manhã com a abertura do Mercadinho de 
Natal, situado no Largo da Câmara Municipal, onde foi possível 
encontrar produtos nacionais e locais com elevada qualidade, e 
adquirir presentes de Natal. O momento mais esperado da tarde 
foi a Chegada do Pai Natal ao largo da Câmara com os seus elfos 
guardiões. 

ESPINHO CIDADE 
ENCANTADA
PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DE NATAL 
DINAMIZOU A CIDADE E O COMÉRCIO LOCAL.

O Pai Natal percorreu as ruas da cidade até 
à sua casinha, onde as crianças tiveram 
oportunidade de tirar uma foto e estar perto 
do velhinho das barbas brancas. Regressou 
depois ao ponto de partida e prometeu 
voltar no próximo ano e trazer momentos 
de carinho e alegria.

Durante todo o mês de natal a cidade teve 
momentos de animação de rua, concertos 
e música ao ar livre, espetáculos como 
o Concurso de Tunas e ainda atividades 
para os mais novos, como Os Elfos do Ano 
Passado e Dormir com as Letras.
Espinho vibrou com toda a animação alusiva 
ao Natal, e as ruas da cidade encheram-se 
de gente.
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FUNDO DE EMERGENCIA 
SOCIAL MUNICIPAL 
ATRIBUI SUBSIDIOS 

Na sequência do "Programa Metropolitano 
de Emergência Social" da Área 
Metropolitana do Porto, a Câmara Municipal 
de Espinho, continuou a incluir nas suas 
políticas de ação social um programa 
equivalente, tendo para tal, desde o ano 
de 2015, sido previsto em orçamento 
municipal um Fundo de Emergência Social 
Municipal (FESM). 

No âmbito do trabalho de proximidade que é 
desenvolvido ao nível do Município, da Rede Social 
e das entidades de intervenção em primeira linha 
que a integram, a saúde continua a ser reconhecida 
com uma prioridade e uma vez que a autarquia 
continua a reconhecer a importância desta medida, 
no orçamento para o ano de 2019 encontrava-se 
prevista a implementação do Fundo de Emergência 
Social Municipal para o ano em questão, com a 
dotação de 25.000,00€, tendo como limite o valor de 
1.000,00€ por agregado familiar.  

O programa Fundo de Emergência Social Municipal 
para 2019 (FESM2019) teve assim como finalidade 
disponibilizar um apoio financeiro excecional 
a agregados familiares carenciados residentes 
no concelho de Espinho, para que os mesmos 
possam fazer face a despesas de saúde na área 
da estomatologia e/ou da oftalmologia, enquanto 
especialidades médicas para as quais não existem 
respostas adequadas e suficientes no âmbito do 
Serviço Nacional de Saúde, sendo também uma 
medida de apoio à promoção da empregabilidade e 
inserção na vida ativa.

A Câmara Municipal conseguiu com base neste fundo 
social, em 2019, apoiar 58 agregados familiares com 
carências, promovendo assim a saúde e bem-estar de 
espinhenses.

INICIATIVA, 
NO SEU 5.º ANO 
CONSECUTIVO, 
CONTINUA A 
RECONHECER 
A SAÚDE COMO 
PRIORIDADE. 
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Espinho surge como um dos sete concelhos, en-
tre os 86 da Região Norte com poder de compra 
concelhia per capita (IpC) superior ao da média 
nacional, com o valor de 103%, no mais recente 
estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Os indicadores, que reportam a 2017 e foram di-
vulgados pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), colocam por ordem decrescente os conce-
lhos do Porto, São João da Madeira, Matosinhos, 
Maia, Braga, Espinho e Vila Nova de Gaia.

ESPINHO UM DOS 
SETE CONCELHOS 
DO NORTE COM 
PODER DE COMPRA 
"PER CAPITA" 
SUPERIOR AO DA 
MÉDIA NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
DIVULGOU OS DADOS DA 13.ª EDIÇÃO 
DO ESTUDO SOBRE O PODER DE 
COMPRA CONCELHIO RELATIVO A 2017.

Na análise dos dados destacam-se, igualmente, 8 con-
celhos com um poder de compra concelhio per capi-
ta equivalente a pelo menos 90% da média nacional – Vila 
Real, Bragança, Vila de Conde, Póvoa de Varzim, Viana de 
Castelo, Trofa, Valongo e Guimarães – e a grande maioria 
(50 concelhos) tem poder de compra concelhio per capita 
inferior a 75% da média nacional. Já numa análise regional, 
a Área Metropolitana do Porto registou um poder de com-
pra concelhio per capita superior em 4,3% ao da média na-
cional. Nas restantes sub-regiões, por ordem decrescente, 
o Cávado (-10,1%), o Ave (-15,1%), o Alto Minho (-20,4%), 
as Terras de Trás-os-Montes (-20,5%), o Douro (-23,9%), 
o Tâmega e Sousa (-27,0%) e o Alto Tâmega (-30,5%) 
registaram um índice inferior ao da média nacional, embora 
com diferenças muito distanciadas entre si.

Esta edição caracterizou os municípios portugueses 
sob o ponto de vista do poder de compra, a partir de 
um conjunto de indicadores: o Indicador per Capita de 
poder de compra, a Percentagem de Poder de Com-
pra, indicador derivado do IpC, e o Fator Dinamismo 
Relativo (FDR). Foram tidas em conta 16 variáveis, de 
destacar o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) liquidado, segundo o município de 
residência do contribuinte, per capita, 2017; o rendi-
mento bruto declarado para efeitos de IRS, segundo 
o município de residência do contribuinte, per capita, 
2017; o ganho mensal dos trabalhadores por conta de 
outrem a tempo completo com remuneração com-
pleta, por município do estabelecimento, per capita, 
2017 e a população residente em lugares com 5000 ou 
mais habitantes em proporção da população residente 
total, 2011. As variáveis foram ponderadas em função 
da população residente estimada pelo INE para 31 de 
dezembro de 2017.

A grande vantagem dos indicadores construídos no 
âmbito deste estudo decorre de constituírem infor-
mação à escala municipal, para a qual não existem, no 
sistema estatístico português, medidas quantificadas 
deste tipo de variáveis.
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António Bessone Basto, figura incontornável do 
desporto nacional, esteve no auditório do Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho-FACE no passado 
mês de dezembro para apresentar a sua biografia 
"Vontade de Vencer". Este livro, da autoria de David 
de Carvalho, apresenta testemunhos de mais de 300 
individualidades, uma seleção de 1500 fotografias e 
imagens e é uma reflecção de uma carreira pontuada 
por muitos resultados desportivos de relevo e uma 
vida cheia de emoções, ao longo de 500 páginas.

Bessone Basto praticou várias modalidades de 
desporto ao longo da sua carreira. Teve um percurso 
notável pelo nível dos resultados desportivos (dezenas 
de internacionalizações e diversas participações nas 
equipas nacionais, incluindo nos Jogos Olímpicos) e 
pela diversidade de desportos que praticou. Contudo, 
foi no andebol ao serviço do Sporting Clube de 

APRESENTAÇÃO DA OBRA “VONTADE DE VENCER”

Portugal e na natação (que iniciou com apenas 3 anos 
de idade) que conseguiu as maiores vitórias.

É reconhecido, por todos aqueles com que se tem 
cruzado, pela sua integridade, lealdade e amizade, 
tendo o seu percurso sido reconhecido pelo estado 
Português, através de várias condecorações, 
atribuídas pelas mais altas instituições nacionais e 
atualmente, aos 75 anos, continua com a mesma 
vontade de vencer em todas as provas de natação em 
que participa.

A sessão de apresentação contou com a presença 
do vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, 
Vicente Pinto e decorreu perante um público 
constituído por figuras do desporto e admiradores 
que acompanham o seu percurso de grande atleta e 
desportista.

SALA CHEIA NA APRESENTAÇÃO DA 
BIOGRAFIA DE ANTÓNIO BESSONE BASTO
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O ambiente e as tradições do advento há muito 
vividos em Espinho arrancaram na Loja Interativa 
de Turismo, com o “Forjar e Bulir” as artes da terra. 
Tratou-se de uma exposição permanente de trabalhos 
de artesanato local, com trabalho ao vivo de artesões 
certificados acompanhados por animação, que 
decorreu de 30 de novembro e 4 de janeiro.

Como evento local, não deixou de contar com o apoio 
de várias entidades locais, como a Aipal, Alves Ribeiro, 
Evida, Chocolates artesanais Bonitos e Be All You 
Want to Be.

Os artistas que participaram nesta iniciativa são 
das mais variadas artes, como talha e escultura em 
madeira e sola, cerâmica artesanal criativa, bonecas 
de pano, barcos xávega, cestaria e artigos de palha, 
azulejos bordados, trabalhos de croché e costura 
criativa, reciclagem de acessórios de moda, trabalho 
do vidro e da joalharia em prata.

FORJAR E BULIR 
LOJA DE TURISMO DE ESPINHO PROMOVEU 
ARTESANATO E COMÉRCIO LOCAL.

Contribuindo para o fomento do comércio local, esta 
iniciativa permitiu que a população adquirisse prendas 
de natal únicas e exclusivas, com uma grande adesão 
por parte dos espinhenses.

A inauguração da iniciativa contou com a presença 
do vice-presidente Vicente Pinto, que aproveitou a 
oportunidade para congratular a iniciativa e a criação 
de oportunidades de comércio e divulgação, e do 
vereador Quirino Gomes. 
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ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO 
OU LOCAL DAS INICIATIVAS 
PUBLICADAS NESTA REVISTA 
SÃO DA RESPONSABILIDADE 
DOS PROMOTORES. 
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Memórias Imaginadas, por Marta B Sousa
Nesta exposição propõe-nos uma visita ao seu 
universo imaginado, fragmentos da memória 
de um dia a dia que privilegia o contacto com 
a Natureza e uma alegria sincera nos mais 
singelos detalhes. São também reflexões e 
pequenos contos ilustrados, com referências 
notórias à paisagem costeira que a rodeia e que 
lhe oferece a paleta de cores com que mais se 
identifica. Na interpretação de cada obra, sugere 
que o observador encontre os seus próprios 
sentimentos e recordações, tais como o ritmo do 
bater das ondas, a alegria de rebolar na areia e a 
felicidade de assistir a um por de sol. E sorria."

Centro Multimeios de Espinho

ATÉ 19 JAN EXPOSIÇÃO

2, 3, 7 E 8 JAN

Que Mal Fiz Eu a Deus Agora?
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?, 
de Philippe de Chauveron
Com: Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Élodie Fontan, Frédérique Bel
França. 2019. 99 min. Comédia. M/12

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 2, 7 e 8: 16h30; Dia 3: 16h30, 21h30

CINEMA
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SAÍDOS DA CASCA - SENTA-TE A RIR

Para começar o ano de 2020 da melhor maneira, em Janeiro a 
Solverde dá as boas-vindas à comédia e apresenta, no Casino 
Espinho, o “Senta-te a Rir”, que convida o público a sentar-
se e celebrar a comédia assistindo a espectáculos semanais 
protagonizados por alguns dos melhores comediantes nacionais.

Casino Espinho
Jantar Buffet: €39/pessoa 
Só Espectáculo: €15 /pessoa

3 JAN COMÉDIA

GOD - SENTA-TE A RIR

Casino Espinho
 Jantar Espectáculo: €32,50/pessoa 
Só Espectáculo: €15 /pessoa

4 JAN COMÉDIA
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9 A 15 JAN*

O Caso de Richard Jewell
Richard Jewell, de Clint Eastwood
Com: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Jon Hamm, 
Kathy Bates, Olivia Wilde
EUA 2019. 129 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 9, 14 e 15: 16h30; Dias 10 e 12: 16h30, 21h30; 
Dia 11: 21h30 *excepto dia 13

CINEMA

Corrida de São Silvestre 
A 6ª edição da Corrida de São Silvestre em Espinho realiza-se a 4 de janeiro de 2020.
A prova de 10 km tem partida e chegada frente ao Centro Multimeios de Espinho;
Haverá também uma minimaratona e caminhada (5 km). 
Pelo segundo ano consecutivo, Espinho receberá a Corrida da Pequenada, para crianças 
dos 4 aos 10 anos de idade, podendo cada criança ser acompanhada por um adulto em 
plena prova, unia vez que a mesma não é competitiva. 
O evento é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Espinho e da Atletas.net.
www.atletas.net | info@atletas.net

4 JAN 18H30 DESPORTO

PROGRAMA:
18H00 Corrida da Pequenada femininos (400 metros)
18H05 Corrida da Pequenada masculinos (400 metros)
18H30 Caminhada (4,5 km)
18H30 SÃO SILVESTRE DE ESPINHO (10 km)
19H30 Cerimónia de entrega de Prémios
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ÓSCAR BRANCO
SENTA-TE A RIR

Espectáculos protagonizados por alguns 
dos melhores comediantes nacionais.

Casino Espinho
Jantar Buffet: €39/pessoa 
Só Espectáculo: €15 /pessoa

10 JAN COMÉDIA

10 JAN 21H30
MÚSICA

[CLÁSSICA]
João Terleira tenor
Luís Duarte piano

“Viagem de Inverno”

Auditório de Espinho (AdE)
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE: 4€ 
Duração: 75 minutos

Exposição de pintura 
“Let’s keep together” de Rita Braga Alves
Propõe-se refletir sobre o impacto das intervenções 
físicas do homem na paisagem natural. Os traços 
riscados podem representar as construções, os 
espaços manipulados fisicamente pelo homem.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

10 A 31 JAN EXPOSIÇÃO
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VIII Festival Dança sem Fronteiras
Centro Multimeios de Espinho

11 JAN 18H00 DANÇA

HERMAN JOSÉ
SENTA-TE A RIR
Casino Espinho
Jantar Espectáculo: €32,50/pessoa 
Só Espectáculo: €15 /pessoa

11 JAN COMÉDIA

WORKSHOP

Mar-Marionetas, o Festival que não se esquece
No âmbito do Festival Internacional de Marionetas 
de Espinho o Mário e a Neta vão às escolas do 
Concelho visitar os seus amigos com o intuito de 
manter viva a memória do Festival.

Escolas do Concelho

13 JAN A 21 FEV 
9H30 -10H30 
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MIGUEL 7 ESTACAS
SENTA-TE A RIR

Casino Espinho
Jantar Buffet: €39/pessoa 
Só Espectáculo: €15 /pessoa

17 JAN COMÉDIA

CÉSAR MOURÃO + BANDA
SENTA-TE A RIR

Casino Espinho
Jantar Espectáculo: €32,50/pessoa 
Só Espectáculo: €15 /pessoa

18 JAN
COMÉDIA

Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Periodicidade: terceira quinta feira de cada mês

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

16 JAN E 20 FEV 21H30
LIVROS 

DANÇA

Espetáculo da Escola de Bailado 
e Artes Adriana Domingues
Espetáculo beneficente a favor da 
CerciEspinho.

Centro Multimeios de Espinho

17 E 18 JAN 
21H30

23 A 29 JAN*
Bombshell: O Escândalo (Estreia Nacional)
Bombshell, de Jay Roach
Com: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, 
John Lithgow. Canadá/EUA 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 23, 28 e 29: 16h30; Dias 24 e 26: 16h30, 21h30
*excepto dia 25 e 27

CINEMA
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EDUARDO MADEIRA & 
MANUEL MARQUES
SENTA-TE A RIR

Casino Espinho
 Jantar Buffet: €39/pessoa
Só Espectáculo:  €32,50/pessoa
Só Espectáculo: €15 /pessoa

24 E 25 JAN
COMÉDIA

25 JAN A 22 FEV

Exposição de Pintura 
JUST THE WAY WE ARE, 
de Alzira Relvas e Aurora Bernardo

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

EXPOSIÇÃO

25 JAN 17H00

Apresentação do 
Projeto “CUSCO”
CUSCO é um projeto da 
marca Made in Oficina. 
Um projeto que junta a 
Arte e o Turismo!

Loja Interativa de 
Turismo

24 JAN 21H30 MÚSICA

[FOLK] 
Sam Amidon
Sam Amidon é reconhecido como um dos renovadores 
da canção folk norte-americana, tanto quando 
interpreta as suas composições como quando dá nova 
vida a temas populares. Amidon evoca sempre emoções 
com essências distantes, mas gestos muito próximos.

Auditório de Espinho
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE: 4€ Duração: 70 minutos
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25 JAN A 21 MAR

“PAZ + PACIENCIA = CONCIENCIA” 
de Joaquín Balsa
Paz: forma matematica para 
entendimiento de la paciencia ,como 
es igual todo unido para la conciencia 
como la expresion y  la formacion 
individual.

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

EXPOSIÇÃO

30 E 31 JAN E 1 A 5 FEV*

1917
1917, de Sam Mendes
Com: George MacKay, Dean-
Charles Chapman, Mark Strong, 
Richard Madden
Reino Unido/EUA 2019. 118 min. 
Comédia/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: Dias 30, 4 e 5: 
16h30; Dias 31, 1 e 2: 16h30, 21h30
*excepto dia 3

CINEMA

FERNANDES MENDES - SENTA-TE A RIR

Casino Espinho
Jantar Buffet: €39/pessoa 
Jantar Espectáculo: €32,50/pessoa 
Só Espectáculo: €15 /pessoa

31 JAN E 1 FEV COMÉDIA
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31 JAN 11H00

"Mãos de Sal" Espetáculo de Marionetas
Teatro e Marionetas de Mandrágora
Tudo cresceu a partir do mar, das areias da praia, 
onde desde muito cedo os "Mãos de Sal" entregaram 
a sua vida às mãos do mar. Simão deseja ser pescador 
mas nunca mergulhou nas águas do mar e Sebastião 
foi em tempos pescador mas já não vai ao mar. Simão 
e Sebastião partilham histórias, aventuras e sonhos 
que os levarão a descobrir o mar profundo. Dando 
continuidade ao projeto de resgatar elementos da 
nossa identidade cultural, esta criação desenvolve 
uma dramaturgia inspirada e assente na nossa 
história, lendas e tradições. Este é o ponto de partida 
para o projeto, recuperar para a cena uma identidade 
esquecida, reinventá-la e trazer a memória de um 
passado ainda recente, das gentes que viviam e 
vivem do, e para o mar. 
M/4 Duração: 45 min

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

TEATRO

6 A 12 FEV

Especial Óscares
A 92ª edição dos Óscares realiza-se no dia 9 de Fevereiro, em 
Hollywood, e para celebrarmos o melhor do cinema de 2019, 
o Centro Multimeios exibe durante esta semana, alguns dos 
filmes nomeados e possíveis vencedores nesta edição. 
Esteja atento à nossa programação: www.multimeios.pt

Centro Multimeios de Espinho

CINEMA
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8 FEV 21H30 MÚSICA

[POP-ROCK] 
Manel Cruz “Bolha”
Manel Cruz foi percebendo que em todos os 
espectáculos a interação com o público os 
tornava diferentes de várias formas. E começou 
a interessar-lhe a ideia de assumir aquele espaço 
como um lugar de experimentação, quer ao nível 
musical, como da relação com outras disciplinas, 
e inclusive com o público. “Para mim, é uma casa 
nova com vontade de ser vivida”. Vamos todos viver 
nessa casa com ele?

Auditório de Espinho
Bilhete: 10€  Cartão Amigo AdE: 6,5€  Duração: 70 minutos

Concurso Nacional de Leitura - CNL
No âmbito da 14.ª edição do Concurso 
Nacional de Leitura - CNL, promovido 
pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas - DGLAB, a Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva vai 
acolher a Fase Intermunicipal, onde 
serão selecionados três vencedores por 
cada nível de ensino (2.º ciclo, 3.º ciclo e 
secundário) do Município de Espinho.

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

12 FEV 10H00 LIVROS 

13 A 19 FEV*
Dark Waters: Verdade Envenenada
Dark Waters: de Todd Haynes
Com: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp
EUA. 2019. 126 min. Drama/Biografia/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: Dias 13, 18 e 19: 16h30; Dias 14 e 16: 16h30, 21h30
*excepto dia 15 e 17

CINEMA



ESPINHO JAN-FEV
P. 32 REVISTA

14 FEV 
21H30

MÚSICA

[CLÁSSICA]
Orquestra Clássica de Espinho
Raquel Areal Martinez violino
Iago Dominguez violoncelo
Jean-Marc Burfin direcção musical

Auditório de Espinho
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE: 4€  
Duração: 70 minutos

Fernando Daniel 
Dia Dos Namorados | Jantar Concerto

Fernando Daniel apresenta ao vivo 
“Salto”, o seu disco de estreia, de onde se 
destacam os grandes sucessos “Espera”, 
“Nada Mais” e “Voltas”.

Casino Espinho
JANTAR CONCERTO: €50/pessoa 

14 FEV MÚSICA
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"Grandes e Ilustres Figuras" 
Criação de marionetas de escala humana 
em esponja.  Joana Nogueira (Teatro e 
Marionetas de Mandrágora)

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho

15, 22 E 29 FEV E 7 MAR
10H30 -17H00

WORKSHOP

20 A 26 FEV*
Sonic - O Filme
Sonic the Hedgehog, de Jeff Fowler
Com: Jim Carrey, James Marsden, Neal 
McDonough. EUA 2020. 100 min
Comédia/Animação/Aventura

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto); 5€ 
(estudante e sénior) Sessões: Dias 20, 25 e 26: 16h30; 
Dias 21, 22 e 23: 16h30, 21h30 
*excepto dia 24

CINEMA

[JAZZ]
Orquestra de Jazz de Espinho
Seamus Blake saxofone
Daniel Dias / Paulo Perfeito direcção musical
“Seduce and Paralyse”
Para esta parceria com Orquestra de Jazz de 
Espinho, Seamus Blake irá trazer o seu reportório 
original e mais algumas surpresas.

Auditório de Espinho
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE: 4€ Duração: 70 minutos

21 FEV 21H30 MÚSICA
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28 FEV 21H30 MÚSICA

[MÚSICA CONTEMPORÂNEA]
Drumming G.P. “Archipelago”
Archipleago inclui obras para ensemble de percussão, 
como Short Cuts, e Mind the Gap para Marimba 
solo, entre outras que evidenciam a versatilidade 
do compositor. O Drumming GP formou-se em 
1999 e desde então tem-se afirmado como um 
dos mais originais e dinâmicos projectos de música 
contemporânea na Península Ibérica e no mundo.
Obras de Luís Tinoco.

Auditório de Espinho
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE: 4€  Duração: 75 minutos

27 A 29 FEV E 1 A 4 MAR*

Um Amigo Extraordinário
A Beautiful Day in the Neighborhood, de Marielle Heller
Com: Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson
EUA 2019. 107 min. Drama/Biografia

Centro Multimeios de Espinho
Bilhete: Terça a Sexta-feira – 4,5€ (preço único); 
Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (adulto); 5€ (estudante e sénior) 
Sessões: Dias 27, 3 e 4: 16h30; Dias 28, 29 e 1: 16h30, 21h30 *excepto dia 2

CINEMA

29 FEV 21H30 MÚSICA

[SOUL]
 Kelly Finnigan & The Atonements
Kelly Finnigan apresenta-se no Auditório de 
Espinho em formato septeto naquela que será 
a sua estreia nacional absoluta.

Auditório de Espinho
Bilhete: 8€  Cartão Amigo AdE: 4€ Duração: 60 minutos
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SERVIÇO EDUCATIVO

9 JAN E 6 FEV
15H00 
“A Hora dos Maiores”

O objetivo é proporcionar uma tarde diferente, 
acompanhada de boas histórias, conversas, 
jogos, música e cinema, promovendo a 
aproximação dos seniores à Biblioteca e ao 
Museu Municipal.

Local Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Destinatários Seniores 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. 25 pessoas)

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

Local Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE)
Destinatários Público em geral
Preço do Bilhete 1.80€ por pessoa18 JAN

10H30-13H00
“Oficina Monopostal"

A proposta desta oficina passa pela execução de 
dois exercícios, um primeiro onde se irá testar 
o resultado de uma impressão monotípica na 
rosto do suporte e um segundo no verso onde se 
idealiza toda a imagem gráfica incluindo dados 
para envio da obra por correio. 

Local FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Destinatários Maiores de 6 anos e famílias

4 FEV
10H30-13H00
Oficina de Livros de Artista 
"o subtexto do texto e o texto 
sem contexto"

Numa breve aventura pelo hermético universo 
da literatura nas artes plásticas vamos explorar 
a desconstrução e decomposição da palavra 
escrita como representação abstrata de 
conceitos, através de exercícios dirigidos a 
famílias para fruição de crianças e adultos.

Local FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Destinatários Maiores de 6 anos

Informações e Inscrições:
servicoeducativo.cultura@gmail.com
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA / ATIVIDADES REGULARES

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

4 JAN E 1 FEV
11H00
Contos e Cantos 
para Infantes

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

Destinatários Crianças dos 2 anos 
aos 5 anos  Bilhete 3€

11 JAN E 8 FEV
11H00

29 FEV
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 | “Histórias 
da Vida em Dó Maior” 
| Ana Esteves e Lúcia 
Barbosa

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

Destinatários Bebés dos 3 meses 
aos 5 anos e famílias
Bilhete 5€ criança + acomp.; acomp. 
extra 2€

25 JAN
11H00
Bebéteca | “Bzzz!! A 
Casa da Mosca Fosca!”

Pelo coletivo "O Som do 
Algodão". Sete assentos, sete 
pratos e sete animais… alguém 
bate à porta. Quem será que aí 
vem? A partir do livro “A casa 
da Mosca Fosca”, de Eva Meju-
to, os bebés serão envolvidos 
por lengalengas e onoma-
topeias despertadas pelas 
diferentes personagens.

Destinatários Crianças a partir dos 
2 anos e famílias Bilhete 3.5€ por 
participante

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

7 E 21 JAN
4 E 18 FEV
15H00
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MULTIMEIOS DE ESPINHO / PLANETÁRIO DIGITAL IMERSIVO 

Sessão Dupla: Observação + Sessão de Planetário

Propomos que venha passar um serão diferente, com uma ida ao Planetário 
para uma sessão de Cinema Imersivo, seguida de uma visita ao Observatório 
do Centro Multimeios. Assista, pelas 21h15, à sessão ‘Explore`, uma excelente 
sessão de Cinema Imersivo. De seguida, pelas 22h00, haverá uma observação 
do céu noturno.

Bilhete 6€ (adulto), 5€ (criança, estudante, sénior), 15€ (família - 3 elementos), 
4€ (criança extra até 12 anos)

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

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

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

4 A 18 JAN
21h15
22 FEV 
Especial Carnaval 
“Dançar nas Estrelas”

21h15

A Vida das Árvores

Duração: 45 min. 
Classificação: M/4

Astronauta (3D)

Duração:
40 min. 
Classificação: M/8
* Quem neste dia vier mascarado 
(fantasiado) não paga.

Sol, a Nossa Estrela

Duração: 45 min. 
Classificação: M/8

4, 11, 18 E 25 JAN 16H30 
1, 8, 15, 22 E 29 FEV 16H30
25 FEV 16H30 Especial Carnaval*

5, 12, 19 E 26 JAN 15H30 
2, 9, 16 E 23 FEV 15H30 
25 FEV 15H30 Férias Carnaval

5, 12, 19 E 26 JAN 16H30 
2, 9, 16 E 23 FEV 16H30
25 FEV 16H30 Férias Carnaval

Para Além do Sol

Duração: 25 min. 
Classificação: M/4

4, 11, 18 E 25 JAN 15H30 
1, 8, 15, 22 E 29 FEV 15H30
25 FEV 15H30 Especial Carnaval
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ATA N.º 19/2019
NOVE DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE

Deliberação Nº 196/2019
1ª Revisão aos Documentos 
Previsionais 2019
Deliberado, por maioria e 2 
votos contra dos Vereadores do 
PS, submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal, a 1ª Revisão 
aos Documentos Previsionais para 
o ano 2019 – Orçamento Municipal 
e Grandes Opções do Plano. 

Deliberação Nº 197/2019
Substituição da Sra. Vereadora 
Lurdes Ganicho na comissão de 
acompanhamento das hastas públicas 
a realizar no dia 09/09/2019 - 
Ratificação de despacho
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho n.º 4/2019, 
de 4 de setembro, exarado pelo 
Sr. Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Espinho.

Deliberação Nº 198/2019
Atribuição subsídio à Banda Musical 
de S. Tiago de Silvalde, no âmbito 
Festas em Honra Nossa Senhora 
d’Ajuda Espinho 2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 1.500,00€ à 
Banda Musical S. Tiago de Silvalde, 
pela participação no espetáculo 
“Despique”, nas Festas em Honra 
Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 
2019.
 
Deliberação Nº 199/2019
Atribuição de subsídio à A.H.B.V. do 
Concelho de Espinho, no âmbito das 
Festas em Honra Nossa Senhora 
d’Ajuda Espinho 2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 500,00€ 
à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Espinho pela sua participação 
nas Festas em Honra Nossa 
Senhora d’Ajuda Espinho 2019.

Deliberação Nº 200/2019
Atribuição de subsídio à Associação 
Cultural e Recreativa Tuna Musical de 
Anta, no âmbito das Festas em Honra 
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Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 1.500,00€ 
à Associação Cultural e Recreativa 
Tuna Musical de Anta, pela sua 
participação nas Festas em Honra 
Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 
2019.

Deliberação Nº 201/2019
Atribuição de subsídio - Banda de 
Música da Cidade de Espinho, no 
âmbito Festas em Honra Nossa Sra. 
d’Ajuda Espinho 2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 3.000,00€ 
à Associação Cultural e Recreativa 
da Cidade de Espinho - Banda 
de Música da Cidade de Espinho, 
pela participação no espetáculo 
“Despique”, nas Festas em Honra 
Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 
2019.

Deliberação Nº 202/2019
Atribuição de subsídio à Associação 
Espinho Vida no âmbito das Festas 
Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 6.000,00€ 
à Associação Espinho Vida, como 
responsável pela realização do 
“Tapete de Flores” , nas Festas 
em Honra Nossa Senhora d’Ajuda 
Espinho 2019.

ATA N.º 21/2019

ATA N.º 20/2019

SETE DE OUTUBRO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE

VINTE E TRÊS DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE

Deliberação Nº 209/2019
Aprovação da ata n.º 20/2019 de 23 
de setembro
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. Participaram na 
votação apenas os membros do 
órgão executivo que estiveram 
presentes na reunião a que se 
reporta a ata em apreciação 

Deliberação Nº 210/2019
Subsídio a atribuir a Entidades com 
Relevância Social no Município de 
Espinho 2019
Deliberou, por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do PS, 
aprovar a atribuição dos subsídios 
às entidades de relevância social 
do Município constantes da lista 
apresentada.   

Deliberação Nº 211/2019
Plano de liquidação e aprovação 
do protocolo de acordo para a 
requalificação e valorização do “Sitio” 
da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de 
Paramos - Polis Litoral, Município de 
Espinho e Município de Ovar
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a minuta do protocolo de 
acordo entre a Polis Litoral Ria de 
Aveiro, o Município de Espinho 
e o Município de Ovar para a 
requalificação e valorização do 
“Sítio” da Barrinha de Esmoriz/
Lagoa de Paramos.

Deliberação Nº 212/2019
Acordo de Cooperação “Estudo para 
a Qualificação Urbana do Corredor do 
Vouga”; Comparticipação do Município
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a transferência de 
€ 12.607,50 para a Área 
Metropolitana do Porto, relativa à 
comparticipação do Município de 
Espinho, no âmbito do Acordo de 
Cooperação relativo ao “Estudo 
para a Qualificação Urbana do 
Corredor do Vouga”.

Deliberação Nº 213/2019
Aprovação das “Normas Internas de 

Deliberação Nº 203/2019
Aprovação das atas n.ºs 18/2019 
e 19/2019 de 2 e 9 de setembro 
respetivamente
Deliberado as suas aprovações, 
por unanimidade. Participaram 
na votação apenas os membros 
do órgão executivo que estiveram 
presentes nas reuniões a que se 
reportam as atas em apreciação. 

Deliberação Nº 204/2019
Protocolo de Colaboração com a 
Academia de Música de Espinho 
– Atividade de Enriquecimento 
Curricular (AEC) - 2019/2020

Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Protocolo no âmbito 
das Atividades de Enriquecimento 
Curricular no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, pelo valor base de 
€24.527,05 isento de IVA. 
 
Deliberação Nº 205/2019
Adenda ao «Protocolo de colaboração 
entre o Município de Espinho e a 
Associação de Desenvolvimento do 
Concelho de Espinho – ADCE, para 
efeitos da utilização da loja interior 
n.º 17 do Mercado Municipal de 
Espinho, com vista à implementação 
do Gabinete de Apoio ao Empresário e 
Empreendedor (GAEE)
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a minuta de adenda ao 
Protocolo e celebrar, com a ADCE, 
a referida adenda, de acordo com 
os considerandos e termos fixados 
na respetiva minuta. 

Deliberação Nº 206/2019
Doação de Livros à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva
Deliberado, por unanimidade, 
aceitar as respetivas liberalidades 
nos meses de julho e agosto de 
2019.

Deliberação Nº 207/2019
Pedido de ocupação da via pública – 
Procissão de Velas
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que autorizou 
o pedido da Paróquia de Espinho 
para ocupação da via pública para 
realização da Procissão de Velas, no 
dia 11 de setembro.

Deliberação Nº 208/2019
Pedido de ocupação da via pública: 
Procissão e Bênção do Mar de N.ª S.ª 
D`Ajuda
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido da Irmandade 
de Nossa Senhora D`Ajuda para 
ocupação da via pública para 
realização da Procissão e Bênção 
do Mar de N.ª S.ª D`Ajuda, no dia 
15 de setembro.
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Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido da Comissão 
para ocupação da via pública, bem 
como corte e condicionamento de 
trânsito nalgumas ruas de Esmojães 
– Anta, no âmbito da realização das 
festas em honra de Nossa Senhora 
dos Altos-Céus e S. Mamede.

Deliberação Nº 220/2019
Festas de Nossa Senhora dos Altos-
Céus e S. Mamede
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a Comissão de Festas de 
Nossa Senhora dos Altos-Céus e 
S. Mamede para que o Grupo de 
Bombos da respetiva Comissão de 
Festas possa efetuar a divulgação 
das festividades nas principais ruas 
da Cidade de Espinho.

Deliberação Nº 221/2019
Pedido de utilização da via pública
Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido de para 
utilização da via pública, com vista 
à realização de uma noite de fados, 
no dia 4 de outubro, prevendo-se a 
ocupação da rua 18 (entre a rua 27 
e 29). 

XXX Torneio Internacional de Hóquei 
em Patins
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da 
carta da Associação Académica de 
Espinho a agradecer todo o apoio 
prestado pela Câmara na realização 
do XXX Torneio Internacional de 
Hóquei em Patins, que decorreu 
nos dias 13 e 14 de setembro de 
2019.

ATA N.º 22/2019
CATORZE DE OUTUBRO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE. 

Deliberação Nº 222/2019
Autorização Prévia do Investimento 
para a Construção do Estádio 
Municipal de Espinho no âmbito da 
Contratação de Empréstimo de Médio 

Organização e Funcionamento do 
Fundo de Emergência Social Municipal 
para 2019”
Deliberado, por unanimidade, no 
âmbito das atribuições genéricas 
dos municípios em matéria de 
ação social e saúde e ao abrigo 
da competência regulamentar das 
câmaras municipais aprovar as 
“Normas Internas de Organização 
e Funcionamento do Fundo de 
Emergência Social Municipal para 
2019”, que estabelecem as regras 
que norteiam a sua atribuição 
e a execução deste programa 
municipal no corrente ano civil. 

Deliberação Nº 214/2019
Celebração de “Protocolo de 
colaboração entre o Município de 
Espinho e o Aeroclube da Costa Verde 
para efeitos da realização de sessões 
de hipoterapia no âmbito do projeto 
«Na escola eu tenho tudo» no ano 
letivo 2019/2020”
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Protocolo pelo valor 
máximo de €6.200,00 isento de IVA, 
de acordo com os considerandos e 
termos neles fixados. 

Deliberação Nº 215/2019
Pedido de reembolso do pagamento 
do agravamento do valor devido pela 
exploração económica de um módulo 
de cafetaria instalado na Praceta 
Carlos de Moraes – Rua 34 sita na 
União das Freguesias de Anta e Guetim
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a devolução à 
adjudicatária, do valor cobrado, 
relativo ao agravamento de 50% 
da mensalidade, no montante de 
150,00€, que pagou em junho de 
2019, a título excecional, e em 
virtude de a adjudicatária ter um 
histórico de cumprimento no que 
respeita com prazos de pagamento 
devidos ao Município de Espinho. 

Deliberação Nº 216/2019
Recurso à reserva de recrutamento 
– procedimento concursal para a 
ocupação de um posto de trabalho da 
carreira/categoria de Técnico Superior 
- (Matemática) -DGAFT
Deliberado, por unanimidade, 

autorizar o recrutamento da 
candidata classificada a seguir 
constante na lista de ordenação 
final do procedimento concursal em 
questão.

Deliberação Nº 217/2019
Proposta extraordinária e excecional 
para atribuição de uma Habitação 
Social Municipal
Deliberado autorizar, por 
unanimidade, de forma 
extraordinária e excecional, que 
seja atribuído ao requerente, o fogo 
de habitação social propriedade do 
Município de Espinho, de tipologia 
T0, sito no Complexo Habitacional 
da Quinta de Paramos, na Rua 
Álvaro Rola, n.º 161, Bloco E, 
Entrada 4, rés-do-chão direito, 
na freguesia de Paramos, no 
concelho de Espinho, pela renda 
mensal de 63,54€. Mais deliberou 
a Câmara aprovar a permanência 
do requerente na habitação social 
atribuída aos progenitores, sita no 
Conjunto Habitacional da Ponte 
de Anta, Bloco 3, Entrada 2, R/C 
Esquerdo (A), em Anta, na União 
das Freguesias Anta e Guetim, 
concelho de Espinho, até que o 
referido T0 seja intervencionado 
devendo posteriormente a 
mudança de habitação ocorrer no 
prazo máximo de 30 dias após 
celebração do referido contrato de 
arrendamento apoiado. 

Deliberação Nº 218/2019
Cerciespinho -Pedido de autorização 
da utilização do espaço público
Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pedido da Cerciespinho 
para ocupação da via pública, no 
âmbito dos eventos “Talentos ao 
Luar e “Concerto de Irene Vieira” 
a realizar no mês em curso, e 
têm como objetivo dinamizar 
culturalmente o Bairro da Ponte 
de Anta, dentro do Grande Projeto 
“Cultura no Bairro”.  

Deliberação Nº 219/2019
Festa de N. Sra. Altos-Céus e S. 
Mamede – pedido de ocupação da via 
pública: corte e condicionamento de 
ruas ao trânsito
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ATA N.º 23/2019
VINTE E UM DE OUTUBRO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE

e Longo Prazos no montante de 
1.800.000,00€
Deliberado, com 3 votos a favor 
do PSD, 3 votos contra do PS e 
o voto de qualidade a favor do 
Presidente da Câmara Municipal, 
submeter à Assembleia Municipal, 
a aprovação do investimento 
previsto para a Construção do 
Estádio Municipal que ascende a 
4.746.680,00 €, a financiar com 
a operação de crédito de médio 
e longo prazo no montante de 
1.800.000,00€, considerando que 
ultrapassa os 10% das despesas 
de investimento no orçamento em 
exercício. Mais deliberou a Câmara 
Municipal solicitar à Assembleia 
Municipal a autorização prévia 
para a assunção de compromissos 
plurianuais. Por último, deliberou 
a Câmara Municipal requerer que 
a presente proposta seja discutida 
numa sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal.

Deliberação Nº 223/2019
Contratação de Empréstimo a Médio e 
Longo Prazo - Construção do Estádio 
Municipal de Espinho - Relatório de 
Análise de Propostas para a contração 
de Empréstimo de médio e longo prazo 
até ao montante de 1.800.000,00 €
Deliberado, com 3 votos a favor 
do PSD, 3 votos contra do PS e 
o voto de qualidade a favor do 
Presidente da Câmara Municipal, 
submeter à Assembleia Municipal, a 
autorização para contratação de um 
empréstimo de médio e longo prazo 
com o Banco BPI até ao montante 
de 1.800.000,00 €, para o prazo 
de 15 anos, para a Construção 
do Estádio Municipal de Espinho. 
Mais deliberou a Câmara Municipal 
requerer que a presente proposta 
seja discutida numa sessão 
extraordinária da Assembleia 
Municipal.

Deliberação Nº 224/2019
Autorização Prévia dos investimentos 
inseridos na contração de 
empréstimos de médio e longo prazo 
até ao montante de 5.039.822,11€ à 
Linha BEI PT 2020 – Autarquias
Deliberado com 3 votos a favor 

do PSD, 3 votos contra do PS e 
o voto de qualidade a favor do 
Presidente da Câmara Municipal, 
submeter à Assembleia Municipal, 
a aprovação dos investimentos 
a financiar com a operação 
de crédito de médio e longo 
prazo. Mais deliberou a Câmara 
Municipal solicitar à Assembleia 
Municipal a autorização prévia 
para a assunção de compromissos 
plurianuais. Por último, deliberou 
a Câmara Municipal requerer que 
a presente proposta seja discutida 
numa sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal.

Deliberação Nº 225/2019
Financiamento da Contrapartida 
Nacional de Projetos de Investimento 
Autárquico aprovados no âmbito 
dos Programas do Portugal 2020 
– Proposta para Autorização da 
Contratação de Empréstimos de Médio 
e Longo Prazo à Linha BEI PT/2020 – 
Autarquias
Deliberado com 3 votos a favor do 
PSD, 3 votos contra do PS e o voto 
de qualidade a favor do Presidente 
da Câmara Municipal, submeter à 
Assembleia Municipal a autorização 
da contratação do empréstimo 
de médio e longo prazo, à Linha 
BEI – PT 2020, no montante global 
de 5.039.822,11€, nos termos 
das decisões de aprovação dos 
pedidos de financiamento e 
respetivas condições, constantes 
nas Fichas Técnicas: Ampliação 
e Requalificação da Escola 
Básica Sá Couto (NORTE-08-
5673-FEDER-000127 ID 4433) 
- empréstimo no montante de 
1.367.264,39€; Escola Básica 
de Guetim (NORTE-08-5673-
FEDER-000142 – ID 4438) 
- empréstimo no montante 
de 159.334,63€; Beneficiação 
das Paragens de Autocarro no 
Concelho de Espinho (NORTE-
05-1406-FEDER-000221 ID 4440) 
- Empréstimo no montante de 
74.922,60€; Rede de Ciclovias do 
Concelho de Espinho (NORTE-
05-1406-FEDER-000216 ID 4447) 
- Empréstimo no montante de 
3.438.300,48€. Mais deliberou a 

Câmara Municipal requerer que a 
presente proposta seja discutida 
numa sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal.

Deliberação Nº 226/2019
Acordo de Liquidação Antecipada da 
Dívida do Município de Espinho à EDP 
Distribuição – Energia, S.A.
Deliberado, com 3 votos a favor do 
PSD, 3 votos contra do PS e o voto 
de qualidade a favor do Presidente 
da Câmara Municipal: 1 - Revogar 
a deliberação de 3 de setembro de 
2018, no que se refere à aprovação 
da minuta de Acordo a celebrar 
entre o Município de Espinho e a 
EDP Distribuição — Energia, S.A.; 
2 - Aprovar o Acordo de Revogação 
do Acordo entre o Município de 
Espinho e a EDP Distribuição - 
Energia, S.A., de 10 de outubro de 
2018.

Deliberação Nº 227/2019
Aprovação da ata n.º 21/2019 de 7 de 
outubro
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. Participaram na 
votação apenas os membros do 
órgão executivo que estiveram 
presentes na reunião a que se 
reporta a ata em apreciação.  

Deliberação Nº 228/2019
Designação de representante do 
Município de Espinho na CPCJ
Deliberado, com 3 votos a favor do 
PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS, ratificar, o ato de designação 
da Dra. Maria Alexandra Flor de 
Pinho da Silva Bastos, como 
representante do Município de 
Espinho na Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens (CPCJ) do 
concelho, pelo período legalmente 
previsto de três anos, exarado por 
Despacho n.º 11/2019, de 09 de 
outubro, do Presidente da Câmara 
Municipal.  

Deliberação Nº 229/2019
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ATA N.º 25/2019
SEIS DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE

Deliberação N.º 234/2019
Aprovação das atas n.ºs 22/2019 e 
23/2019 das reuniões extraordinária 
e ordinária de 14 e 21 de outubro 
respetivamente
Deliberado a sua aprovação por 
unanimidade. Participaram na 
votação apenas os membros do 
órgão executivo que estiveram 
presentes na reunião a que se 
reporta a ata em apreciação.

Deliberação N.º 235/2019
Indemnização por danos em viatura 
15-JL-81
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o pagamento no valor de 
91,90 € (noventa e um euros e 
noventa cêntimos), referente aos 
prejuízos decorrentes dos danos 
causados na viatura Peugeot 
de matrícula 15-JL-81, quando 
circundava na Rua da Aldeia Nova 
em Anta. 

Deliberação N.º 236/2019
Aprovação de todas as deliberações 
contidas no relatório final do 
procedimento por concurso público, 
para a execução da empreitada de 
obras públicas de Reabilitação da 
rede de abastecimento de água do 
Concelho de Espinho – Cidade (1.ª 
Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e criação de 
ZMC – LOTE A – Zona 1 – Envolvente 
entre as Ruas 7 e 15 e entre as ruas 
20 e 8
Deliberado, por unanimidade, o 
seguinte: I. Aprovar o relatório final 
do júri do procedimento, juntamente 
com os demais documentos que 
compõem a análise das propostas 
referente ao LOTE A – Zona 
1 – Envolvente entre as Ruas 7 
e 15 e entre as Ruas 20 e 8, do 
procedimento por concurso público 
para a execução da empreitada de 
obras públicas de Reabilitação da 
rede de abastecimento de água do 
Concelho de Espinho – Cidade (1.ª 
Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e criação de 
ZMC. II. Adjudicar a execução dos 
trabalhos do LOTE A – Zona 1 – 

ATA N.º 24/2019
TRINTA E UM DE OUTUBRO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE

Atribuição de subsídio Festas em 
Honra da Nossa Senhora dos Altos 
Céus e S. Mamede 2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 3.000,00€ à 
Fábrica da Igreja Paroquial de Anta, 
como entidade responsável pela 
Festa em Honra Nossa Senhora 
dos Altos Céus e S. Mamede, em 
Esmojães - Anta, assumindo o 
município os gastos relativos ao 
consumo de eletricidade para as 
ornamentações da mesma.  

Deliberação Nº 230/2019
Atribuição de subsídio Festas em 
Honra São Martinho de Anta 2019
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 3.000,00€ 
(três mil euros), à Fábrica da 
Igreja Paroquial de Anta, como 
entidade responsável pela Festa 
em Honra São Martinho de Anta, 
em Anta, assumindo o município 
os gastos relativos ao consumo de 
eletricidade para as ornamentações 
da mesma. 

Deliberação Nº 231/2019
Protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Espinho e o 
Centro Cultural e Desportivo dos 
Trabalhadores da Câmara de Espinho 
na atribuição de descontos no 
Balneário Marinho
Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a minuta e celebrar o 
Protocolo de acordo com os 
considerandos e termos nele 
fixado. 

Deliberação Nº 232/2019
Contratação de Empréstimo a Médio 
e Longo Prazo para aplicação na 
liquidação da Dívida Total à EDP 
Distribuição – Energia, S.A.
Deliberado, com 3 votos a favor do 
PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS, aprovar a consulta para 
efeitos da contratação de um 
empréstimo a médio e longo prazo 
para aplicação na liquidação da 
dívida à EDP Distribuição – Energia, 
S.A.. 

Deliberação Nº 233/2019
Atribuição de Fundo de Maneio

Deliberado, com 3 votos a favor 
do PSD e 2 votos contra dos 
Vereadores do PS, aprovar o Fundo 
de Maneio para a secretaria de 
gabinete de apoio à Presidência, 
para o período compreendido entre 
01/10/2019 a 31/12/2019.

Antes do início dos trabalhos, o Sr. 
Presidente da Câmara procedeu à 
leitura da proposta: “Considerando 
que a sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Espinho 
realizada em 29 de outubro de 
2019 e convocada para aprovação 
dos investimentos a financiar 
com a operação de crédito de 
médio e longo prazo à Linha BEI 
PT2020 – Autarquias, bem como 
para aprovação do investimento 
previsto para a Construção do 
Estádio Municipal, foi dada por 
encerrada antes da discussão dos 
documentos apresentadas por 
esta Câmara Municipal, através de 
deliberação tomada no seguimento 
de requerimento apresentado à 
Mesa da Assembleia Municipal 
de Espinho; Considerando que 
a referida sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal foi 
convocada com vista a solicitar 
a autorização prévia do órgão 
deliberativo do município para 
a assunção de compromissos 
plurianuais; Considerando, por fim, 
que os assuntos atrás referidos 
têm relevo e consubstanciam 
implicações orçamentais, 
estando, por isso, integradas 
nos documentos que irão a 
votação; Proponho a suspensão 
da reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Espinho, 
convocada para deliberar sobre 
os Documentos Previsionais para 
2020 até que seja agendada 
nova sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Espinho 
para apreciação dos mencionados 
assuntos.” A proposta foi aprovada 
por unanimidade dos presentes. 
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Envolvente entre as Ruas 7 e 15 e 
entre as Ruas 20 e 8, da empreitada 
de obras públicas de Reabilitação 
da Rede de Abastecimento de Água 
do Concelho de Espinho – Cidade 
(1.ª Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e criação 
de ZMC, à entidade MAJOBER - 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 
LDA., pelo preço contratual de 
376.137,35€, acrescido do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor. III. Determinar que 
o adjudicatário preste caução no 
valor de 18.806,87, correspondente 
a 5% do preço contratual. IV. 
Aprovar a minuta do contrato nos 
termos e para os efeitos do previsto 
no artigo 98.º do CCP. 

Deliberação N.º 237/2019:
Aprovação de todas as deliberações 
contidas no relatório final do 
procedimento por concurso público, 
para execução da empreitada de obras 
públicas de Reabilitação da rede de 
abastecimento de água do Concelho, 
para o Lote B – Zona 3 – Rua Santo 
António e Zona 4 – Conduta adutora 
e rede de abastecimento da zona da 
Cavada Velha
Deliberado, por unanimidade, o 
seguinte: i. Aprovar o relatório final 
do júri do procedimento, juntamente 
com os demais documentos que 
compõem a análise das propostas 
referente ao LOTE B – Zona 3 - Rua 
Santo António e Zona 4 - Conduta 
Adutora e Rede de Abastecimento 
da Zona da Cavada Velha, do 
procedimento por concurso público 
para a execução da empreitada 
de obras públicas de Reabilitação 
da rede de abastecimento de 
água do Concelho de Espinho – 
Cidade (1.ª Fase) – Zonas 1, 3 e 4 
e criação de ZMC. ii. Adjudicar a 
execução dos trabalhos do LOTE 
B – Zona 3 - Rua Santo António e 
Zona 4 - Conduta Adutora e Rede 
de Abastecimento da Zona da 
Cavada Velha, da empreitada de 
obras públicas de Reabilitação da 
rede de abastecimento de água do 
Concelho de Espinho – Cidade (1.ª 
Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e criação 
de ZMC, à entidade Henriques, 

Fernandes & Neto, S.A., pelo 
preço contratual de 188.623,85€, 
acrescido do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor. 
iii. Determinar a retenção de 10% 
do valor dos pagamentos a efetuar, 
ao abrigo do previsto no n.º 3 do 
artigo 88.º do CCP, e de acordo 
com o estabelecido no ponto 5 
da cláusula 18.ª do programa do 
concurso. iv. Aprovar a minuta do 
contrato, nos termos e para os 
efeitos do previsto no artigo 98.º do 
CCP. 

Deliberação N.º 238/2019
Aprovação de todas as deliberações 
contidas no relatório final do 
procedimento por concurso público, 
para execução da empreitada de obras 
públicas de Reabilitação da rede de 
abastecimento de água do Concelho, 
para o Lote C – Criação de ZMC (Zonas 
de Mediação de Controlo)
Deliberou, por unanimidade, o 
seguinte: I. Aprovar o relatório 
final do júri do procedimento, 
identificado no registo n.º 
1065/2019, de 22 de outubro, 
juntamente com os demais 
documentos que compõem a 
análise das propostas referente ao 
Lote C - Criação de ZMC (Zonas 
de Medição de Controlo) do 
procedimento por concurso público 
para a execução da empreitada de 
obras públicas de Reabilitação da 
Rede de Abastecimento de Água 
do Concelho de Espinho – Cidade 
(1.ª Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e Criação 
de ZMC. II. Adjudicar a execução 
dos trabalhos do Lote C - Criação 
de ZMC (Zonas de Medição de 
Controlo) da empreitada de obras 
públicas de Reabilitação da Rede 
de Abastecimento de Água do 
Concelho de Espinho – Cidade (1.ª 
Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e Criação 
de ZMC, à entidade Manuel 
Francisco de Almeida S.A., pelo 
preço contratual de 419.445,60€, 
acrescido do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor. 
III. Determinar que o adjudicatário 
preste caução no valor de 
20.972,28€, correspondente a 5% 
do preço contratual. IV. Aprovar a 

minuta do contrato, nos termos e 
para os efeitos do previsto no artigo 
98.º do CCP. 

Deliberação N.º 239/2019
Processo Disciplinar n.º 2/2018 – 
arguida X; Relatório Final e Decisão 
de aplicação de sanção disciplinar; 
Conversão em definitivo da decisão
A Câmara tomou conhecimento e, 
verificando-se que o mandatário da 
arguida apresentou exposição em 
sede de audiência de interessada 
sobre o projeto de decisão que lhe 
foi manifestado e notificado em 24 
de julho de 2019 e tendo em 02 de 
outubro de 2019 se pronunciado 
o instrutor do processo, deliberou, 
por unanimidade, alterar a 
aplicação de sanção disciplinar 
a aplicar de sanção disciplinar 
de pena de multa, em quantia 
equivalente à remuneração base 
de seis dias, para uma sanção 
disciplinar de repreensão escrita, 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, 
pela prática de factos em violação 
dos deveres de respeito e correção 
conforme melhor descrito no 
Relatório Final.

Deliberação N.º 240/2019
Empréstimo para financiamento 
da contrapartida nacional de 
candidaturas comunitárias e 
Construção do Estádio Municipal de 
Espinho
Deliberado, por maioria, com 4 
votos a favor dos eleitos do PSD 
e 1 abstenção do eleito do PS, 
submeter novamente à aprovação 
da Assembleia Municipal. Mais 
deliberou a Câmara Municipal 
requerer que a presente proposta 
seja discutida numa sessão 
extraordinária da Assembleia 
Municipal.




