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. INTRODUÇÃO

//MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Caras e caros vogais da Assembleia Municipal,

Durante o período de incidência desta informação, assinalámos um ano de mandato autárquico, registando o momento com uma 

sessão pública de Prestação de Contas, partilhando, num espírito de diálogo, proximidade e transparência, com os cidadãos e as 

instituições Espinhenses os constrangimentos que afetam a autarquia, o balanço do trabalho efetuado até àquele momento, às 

áreas de intervenção a melhorar e as nossas perspetivas para o futuro. 

Ao longo destes meses, temos vindo a reorganizar os serviços municipais e melhorar os índices de organização interna, corrigir 

e ultrapassar os erros e falhas de conceção e planeamento nas grandes empreitadas em curso, planear o desenvolvimento do 

concelho a médio e longo, e a implementar as propostas e soluções que constam do compromisso autárquico assumido com os 

Espinhenses. 

Para perceber onde estamos, importa relembrar de onde viemos e não podemos ignorar que enfrentámos o maior pico da pande-

mia; encontrámos uma estrutura municipal pautada pela falta de organização interna e pela ausência de meios e recursos; tivemos 

de organizar todo o processo de transferência e descentralização de competências do Governo para o município; herdámos quatro 

empreitadas com um impacto muito grande na vida da autarquia, que consomem grande parte do tempo e dos recursos dos nossos 

serviços municipais e um custo de 24 milhões de euros com uma previsão de derrapagem final a rondar os 9 milhões de euros; e 

uma situação financeira marcada por um aumento da dívida municipal na ordem dos 40% em 2021 e que, segundo o Conselho 

das Finanças Públicas, coloca Espinho num lote de 33 municípios a nível nacional cujo rácio da dívida total é superior à situação de 

equilíbrio definida nos termos do regime financeiro das autarquias locais. 

Ainda assim, no meio de tantas dificuldades e de tantos constrangimentos, foi um primeiro ano de mandato com muito trabalho 

e muitas conquistas em diferentes áreas - abriu o primeiro Gabinete de Medicina Oral; conseguimos aprovar a candidatura ao Pro-

grama de Ação em Comunidades Desfavorecidas no valor de 6 milhões de euros; lançámos a plataforma Espinho Atento; promove-

mos Espinho como Capital do Voleibol e uma cidade de Cultura; conseguimos a inclusão da Escola Básica e Secundária Domingos 

Capela na lista de escolas para intervenção de requalificação prioritária do Governo; requalificámos o Museu Municipal e o FACE, 

cujo parque de estacionamento finamente abriu; preparámos os programas municipais de Apoio ao Arrendamento e de Incentivo 

à Aquisição; encontrámos a solução para a criação de um interface entre a Linha do Vouga e a Linha do Norte que desbloqueia a 

requalificação da Linha do Vouga; e reduzimos o IMI. 

Neste período específico de agosto a outubro, destaque ainda para a aprovação do estudo urbanístico que permitirá criar uma 

nova centralidade na freguesia de Paramos e que atraiu um investimento de 28 milhões de euros para a criação do Centro Em-

presarial de Espinho, a desenvolver na freguesia de Paramos com uma área total de 58 000 metros quadrados e uma previsão de 

400 a 500 novos postos de trabalho. Abrangendo uma área global de 35 hectares, esta nova ferramenta urbanística permitirá 

consolidar a Lomba como uma zona habitacional, melhorar as infraestruturas de acesso rodoviário e criar uma área de 14 hectares 

afeta à exploração de atividades económicas, permitindo a criação de uma nova zona industrial.

Também neste período, foi finalmente aprovado pela Administração Regional de Saúde do Norte o projeto de arquitetura para o 

Centro de Saúde da Marinha, que ficará a funcionar na antiga escola da Marinha 1, depois de já ter sido aprovado o Plano Funcional 

para aquela unidade. A aprovação da solução apresentada pela Câmara Municipal de Espinho para o Centro de Saúde da Marinha 

veio demonstrar que, com a mesmas direções locais e regionais de saúde, o trabalho, o rigor e a resiliência dão frutos, tornando 

possível não só reverter o encerramento da extensão da Marinha como ainda instalar um Centro de Saúde com mais valências num 
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INTRODUÇÃO .

edifício com melhores condições. Com estas aprovações, estamos agora a trabalhar no lançamento dos procedimentos administra-

tivos e concursais para lançar a empreitada que permitirá fazer as alterações necessárias no interior do edifício da antiga Marinha 

1, que serão financiadas por fundos comunitários a que a autarquia se candidatou para o efeito, e estamos a apontar para que em 

2023 o Centro de Saúde da Marinha já possa estar ao serviço da nossa comunidade. 

Uma nota ainda para assinalar o regresso das festividades da NªSrª d’Ajuda, a maior romaria do concelho, após dois anos de pan-

demia e que, tal como em eventos como os concertos das Ondas de Verão ou do Cor(p)o Metropolitano, voltou a encher as ruas de 

Espinho e a colocar a nossa cidade no epicentro da Área Metropolitana do Porto e da região.

Miguel Reis

Presidente da Câmara
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// ATAS  
REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL



ATA N.º 17/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE OITO DE AGOSTODE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Aos oitodias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, nesta 

cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se, em 

reunião ordinária,a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência 

do SenhorPresidente Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a pre-

sença do SenhorVice-Presidente, Álvaro Ferreira da Cunha Montei-

ro e dos Senhores VereadoresMaria Manuel Barbosa Cruz, Leonor 

Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Maria de Lurdes Santos 

Ganicho,João Manuel Oliveira Passose Hélder Manuel Freitas Leitão 

Rodrigues,.Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão Jurídi-

ca e de Apoio à Administração. 

Deliberação Nº 152/2022: 

Aprovação da ata n.º 16/2022 da reunião de 25 de julho

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 16/2022 de 25 de ju-

lho, verificou-se que a mesma foi entregue em fotocópia a todos os 

seus elementos, pelo que se prescindiu da leitura da mesma, tendo 

a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do 

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, 

e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para 

efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 

aprovar a ata em questão por unanimidade. Participaram na vota-

çãoapenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

tes na reunião a que se reporta a ata em apreciação.

Deliberação Nº 153/2022:

Estudo de Ordenamento Zona Industrial Paramos e Envol-

vente

Presente a informação n.º 2050/2022 da Divisão de Estudos e 

Planeamento, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Es-

tudo de Ordenamento da Zona Industrial de Paramos e Envolvente 

como instrumento orientador para a gestão urbana da área abran-

gida. Os vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores do PSD votam a favor por considerarem que a 

criação de orientações para o desenvolvimento de uma zona indus-

trial em Paramos, é importante para o desenvolvimento da fregue-

sia, permitindo o investimento privado e no futuro, a criação de no-

vos empregos. Consideram, no entanto, que o estudo em questão 

não evidencia a participação da Junta de freguesia e dos cidadãos 

locais atingidos pelos arruamentos previstos e que indicia, vir a ser 

sujeitos a expropriação. Mais referem, os vereadores do PSD, que o 

estudo apenas aponta um conjunto de orientações que carecem da 

força de regulamento municipal para que tenham aplicação admi-

nistrativa na gestão territorial, entendendo que esta falta poderá 

criar graves diferendos na aprovação de novos investimentos urba-

nísticos, sendo que a aprovação de regulamentos são competência 

da Assembleia Municipal, cumpridos os procedimentos administra-

tivos previstos no CPA.”   

Deliberação Nº 154/2022: 

Prorrogação Excecional do Acordo de Cedência de Interesse 

Público – 15 trabalhadores do Centro Multimeios

Presente a informação n.º 2040/2022 da Divisão de Recursos Hu-

manos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara to-

mou conhecimento e deliberou, por maioria e abstenção dos verea-

dores do PSD, a prorrogação excecional do Acordo de Cedência de 

Interesse Público nos termos informados para os 15 trabalhadores 

constantes na informação acima referida, ao abrigo das disposições 

conjugadas nos nºs 3 e 4 do artigo 17.º da Lei n.º 12-B/2022, de 16 

de junho (Lei do Orçamento do Estado para 2022 - LOE2022), des-

de 16/06/2022, data de entrada em vigor do Orçamento do Estado 

para o ano de 2022, até 31 de dezembro de 2022, procedendo-se 

de acordo com o ponto IX, auscultando as restantes partes des-

de acordo, nomeadamente representante do Conselho de Admi-

nistração da Associação para o Desenvolvimento do Concelho de 

Espinho (ADCE) e trabalhadores melhor identificados no ponto VIII, 

no sentido de dar prossecução à referida prorrogação excecional. 

O Vereador do PSD, Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, não 

participou na discussão e votação deste assunto por impedimento 

legal. 

Deliberação Nº 155/2022: 

Prorrogação Excecional do Acordo de Cedência de Interesse 

Público – Eng.º Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira 

de Sá

Presente a informação n.º 2039/2022 da Divisão de Recursos Hu-

manos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por maioria e abstenção dos ve-

readores do PSD, a prorrogação excecional do Acordo de Cedência 

de Interesse Público nos termos informados para o Técnico Superior, 

Eng.º Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira de Sá, ao abrigo 

das disposições conjugadas nos nºs 3 e 4 do artigo 17.º da n.º 12-

B/2022, de 16 de junho, (Lei do Orçamento do Estado para 2022-

LEO2022), procedendo-se de acordo com o ponto X deverá ser ela-

borado acordo de cedência de interesse público, uma vez que já se 

pronunciaram as restantes partes, no sentido de dar prossecução à 

referida prorrogação.

Deliberação Nº 156/2022: 

Fixação das comparticipações financeiras das famílias devi-

da pela utilização das Atividades de Animação e de Apoio à 

Família da Educação Pré-Escolar e da Componente de Apoio 

à Família do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do 
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Concelho de Espinho

Presente a informação n.º 1984/2022 da Divisão de Educação e 

Cultura, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente 

a informação dos serviços (e a tabela anexa), com a qual concor-

dou, deliberou, por maioria e abstenção dos vereadores do PSD, para 

efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 7.º das “Normas Internas 

de Organização e Funcionamento das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família da Educação Pré-Escolar e da Componente de Apoio 

à Família do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Concelho 

de Espinho” (aprovadas pela Câmara Municipal de Espinho em sua 

reunião ordinária de 25 de julho de 2022) e ao abrigo da compe-

tência para aprovar os preços devidos pelos serviços prestados pelo 

Município consagrada na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual), fixar os valo-

res das comparticipações financeiras das famílias que são devidas 

pela utilização das AAAF e CAF no ano letivo de 2022/2023 nos 

seguintes termos:

. ATAS REUNIÃO DE CÂMARA
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Deliberação Nº 157/2022: 

Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação de 

Futebol Popular do Concelho de Espinho relativo à época de 

2021/2022

Presente a informação n.º 2035/2022 da Divisão de Desporto e Ju-

ventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo 

presente o considerado na informação acima e a proposta de minu-

ta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a Asso-

ciação de Futebol Popular do Concelho de Espinho o referido “Pro-

tocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação de Futebol 

Popular do Concelho de Espinho relativo à época de 2021/2022”.

Deliberação Nº 158/2022:

Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto e o Município de Espi-

nho para estabelecimento de parceria técnico-científica”

Presente a informação n.º 2041/2022 da Divisão de Saúde e Inter-

venção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, 

tendo presente o considerado na informação acima e a proposta 

de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, de-

liberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar - ao 

abrigo da competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) - o 

referido protocolo com a Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (FLUP), para estabelecimento de parceria técnico-científica 

com vista, por um lado, à elaboração pela autarquia do planeamen-

to necessário à governação autárquica e à prossecução das suas 

atribuições, nomeadamente na área da saúde, e, por outro lado, à 

realização pelos alunos da FLUP de estudos de Pós-Graduação e 

programas de Doutoramento que incidam sobre a realidade do con-

celho de Espinho.

Deliberação Nº 159/2022: 

Proposta de adesão à Rede de Autarquias para a Igualdade

Presente a informação n.º 2043/2022 da Divisão de Saúde e In-

tervenção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: 

A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima e a 

proposta dos serviços, com a qual concordou, deliberou, por unani-

midade, aderir à Rede de Autarquias para a Igualdade e celebrar o 

respetivo Acordo de Adesão, ao abrigo da competência prevista na 

alínea q) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais (RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de se-

tembro, na sua redação atual).

Deliberação Nº 160/2022: 

Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de 

Espinho (2022 - 2025)

Presente a informação n.º 2053/2022 da Divisão de Saúde e Inter-

venção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câma-

ra, tendo presente o considerado na informação acima e a proposta 

de «Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Espi-

nho» em anexo, com as quais concordou, no âmbito das competên-

cias previstas na alínea q) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação atual, e ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, deliberou, por unanimi-

dade, aprovar a proposta de «Plano Municipal para a Igualdade e 

Não Discriminação de Espinho» e submeter a mesmo à Assembleia 

Municipal, enquanto órgão competente para a sua aprovação nos 

termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do RJAL.

Deliberação Nº 161/2022: 

EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 

BÁSICA SÁ COUTO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EMPREI-

TADA

Presente a informação n.º 1971/2022 da Divisão de Edifícios e Re-

cursos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por maioria e abstenção dos vereadores 

do PSD, aprovar uma prorrogação de prazo de 91 dias adicional 

para a conclusão dos trabalhos da empreitada de “Ampliação e Re-

qualificação da Escola Básica Sá Couto”, com data final em 14 de 

outubro de 2022, nos termos dos artigos n.º 373.º e 374 do CCP, 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e solicitar à Entidade 

Executante um planeamento revisto para a execução dos trabalhos 

complementares em falta. Os vereadores do PSD apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores do PSD, abstêm-se nos 

pontos em questão, por considerarem que o Executivo do PS é o 

único que detém os dados necessários à gestão dos trabalhos da 

Empreitada em questão e dos trabalhos a mais que solicita, bem 

como a sua justificação. Pelo que compete aos serviços técnicos e 

ao Executivo do PS, em funções, tomar decisões em matéria de ges-

tão da empreitada, incluindo a elegibilidade dos trabalhos adicionais 

e o seu enquadramento legal e a extensão do prazo da obra.”

Deliberação Nº 162/2022:

Empreitada de obras públicas de “Ampliação e Requalifica-

ção da Escola Básica Sá Couto” - Quarta proposta de orde-

nação de trabalhos complementares

Presente a informação n.º 2042/2022 da Divisão Económico-

-Financeira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e enquanto órgão competente para a decisão 

de contratar, de acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do 

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA .
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artigo 36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determinou, por 

maioria e abstenção dos vereadores do PSD, a modificação obje-

tiva ao contrato de empreitada de obras públicas de “Ampliação e 

Requalificação da Escola Básica Sá Couto”, ao abrigo do previsto no 

artigo 370.º e seguintes do CCP, nos seguintes termos: I. Aprovar a 

informação e/ou análise técnica prestada pela DER, com o registo 

2022,EXP,I,I,2027, de 1 de agosto, que aqui se dá como reprodu-

zida na íntegra e seus anexos (relatórios da fiscalização intitula-

dos de “20220602-PRO07-JFA-0161- ESC-ESCOLA SA COUTO” e 

“20220602-PRO08-JFA 0161- ESC-ESCOLA SA COUTO”), enquan-

to peças procedimentais desta modificação objetiva do contrato. 

II. Aprovar a realização da despesa correspondente à modificação 

objetiva deste contrato em virtude da execução de trabalhos com-

plementares, no valor de 63.588,63€ (sessenta e três mil quinhen-

tos e oitenta e oito euros e sessenta e três cêntimos) acrescido 

do IVA à taxa legal em vigor, nos termos e fundamentos constan-

tes da informação da DER em 1 de agosto, correspondendo esta 

modificação objetiva ao contrato à percentagem de 1,56%, face 

ao preço contratual inicial. III. Ordenar a execução ao empreiteiro, 

dos trabalhos complementares melhor identificados na informação 

da DER acima referida e nos relatórios da fiscalização intitulados 

de “20220602-PRO07- JFA-0161- ESC-ESCOLA SA COUTO” e 

“20220602-PRO08-JFA-0161- ESC-ESCOLA SA COUTO”. IV. Tomar 

conhecimento de que, até à data e incluindo estes trabalhos que 

agora aqui se propõem, já foram executados 233.547,83€, que cor-

respondem a 5,73% do preço contratual inicial. V. Determinar que 

o empreiteiro preste caução, nos termos do artigo 89.º do CCP, no 

valor de 3.179,43€ (três mil cento e setenta e nove euros e qua-

renta e três cêntimos) correspondente a 5% do preço dos trabalhos 

complementares deste 4.º contratoadicional a celebrar, por força de 

ser tramitado com as mesmas formalidades decorrentes do contra-

to inicial. VI. Aprovar a minuta do contrato adicional n.º 4 ao contrato 

inicial desta empreitada, para efeitos da formalização das modifica-

ções objetivas aqui em causa. Os vereadores do PSD apresentaram 

a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do PSD, abstêm-se 

nos pontos em questão, por considerarem que o Executivo do PS 

é o único que detém os dados necessários à gestão dos trabalhos 

da Empreitada em questão e dos trabalhos a mais que solicita, bem 

como a sua justificação. Pelo que compete aos serviços técnicos e 

ao Executivo do PS, em funções, tomar decisões em matéria de ges-

tão da empreitada, incluindo a elegibilidade dos trabalhos adicionais 

e o seu enquadramento legal e a extensão do prazo da obra.”

Deliberação Nº 163/2022: 

Proposta de Projeto de “Regulamento de utilização de es-

paços que integram os estabelecimentos escolares fora do 

período das atividades escolares”

Presente a informação n.º 2060/2022 da Divisão de Educação e 

Cultura, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o docu-

mento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e, tendo presente o considerado na informação aci-

ma e a proposta de projeto de “Regulamento de utilização de es-

paços que integram os estabelecimentos escolares fora do período 

das atividades escolares” em causa anexa, com a qual concordou, 

deliberou, por unanimidade: i. Aprovar o documento em questão ao 

abrigo da competência regulamentar dos municípios prevista no n.º 

7 do artigo 112.º e no artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa e, em especial nas alíneas g) do n.º 1 do artigo 25.º e 

k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(RJAL - aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual) - sendo que o regulamento é elaborado ao 

abrigo da competência para a gestão da utilização dos espaços es-

colares fora do período das atividades escolares conferida ao muni-

cípio pelos artigos 47.º e 48.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro (que concretiza o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da educação, na sua redação atual), da atribuição genérica 

do município em matéria de educação prevista na alínea d) do n.º 

2 do artigo 23.º do RJAL -, e apresentar à Assembleia Municipal de 

Espinho proposta para que, ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º do RJAL, aprove o “Regulamento de utilização de espaços que 

integram os estabelecimentos escolares fora do período das ativi-

dades escolares” nos termos do projeto que se anexa, e proceda à 

sua publicação na 2.ª série do Diário da República, em cumprimento 

do previsto no artigo 139.º do Código do Procedimento Adminis-

trativo. ii. Para tal, conexamente e com vista a dar cumprimento do 

disposto nos artigos 100.º e 101.º/1 do Código do Procedimento 

Administrativo, submeter a presente proposta de projeto de regu-

lamento, a consulta pública pelo período de trinta dias úteis, a qual 

deverá ser objeto de publicitação por aviso na 2.ª série do Diário da 

República, por aviso na página institucional do Município de Espi-

nho na internet e por Edital, a afixar nos locais de estilo (cf. artigo 

101.º/1 do CPA). iii. Após o decurso doperíodo de consulta pública, 

remeter à Assembleia Municipal de Espinho todos os contributos 

que sejam apresentados, para consideração no âmbito do processo 

de elaboração e aprovação deste instrumento regulamentar muni-

cipal a levar a cabo pelo órgão deliberativo do município, de acordo 

com o respetivo quadro de competências.

Deliberação Nº 164/2022: 

Fixação dos preços devidos pela utilização dos espaços que 

integram os estabelecimentos escolares fora do período 

das atividades escolares

Presente a informação n.º 2073/2022 da Divisão de Educação e 

Cultura, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente 

a informação dos serviços (e a tabela anexa), com a qual concordou, 

deliberou, por maioria e abstenção dos vereadores do PSD, ao abri-

go da competência para aprovar os preços devidos pelos serviços 

prestados pelo Município consagrada na alínea e) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual), 

fixar os preços que são devidos pela utilização dos espaços escola-
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res nos termos dos artigos 47.º e 48.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, 

de 30 de janeiro, na sua redação atual), nos seguintes termos:
Deliberação Nº 165/2022: 

Pedido averbamento de jazigo capela n.º 10 do cemitério 

municipal de Espinho

Presente a informação n.º 2036/2022 do Executivo Municipal, so-
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bre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica 

a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conheci-

mento e deliberou, por unanimidade, a título excecional, autorizar 

a transmissão da propriedade do jazigo capela n.º 10 do cemitério 

municipal de Espinho para Maria Aurora Duarte Silva de Oliveira Pi-

res Marques, cabeça de casal da herança aberta por óbito de seu 

marido, Luís Alberto de Miranda Pires Marques, passando a fazer 

parte integrante da herança com o numero de identificação fiscal 

749.041.633, ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 36.º do regu-

lamento do cemitério municipal de Espinho.

Deliberação Nº 166/2022: 

Contratos interadministrativos de delegação de competên-

cias nas Juntas de Freguesia no âmbito do investimento em 

infraestruturas e rede viária

Presente a informação n.º 1928/2022 do Núcleo de Mobilidade e 

Infraestruturas, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar as mi-

nutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Compe-

tências no âmbito do Investimento em Infraestruturas e Rede Viária 

nas Juntas de Freguesia do Concelho de Espinho, nos termos e para 

os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da autorização fa-

cultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 21 de dezembro 

de 2021, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para 

2022, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei.

Deliberação Nº 167/2022: 

Proposta de 3ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Es-

pinho

Presente a informação n.º 2058/2022 da Divisão de Estudos e 

Planeamento, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por maioria e 3 votos contra dos 

vereadores do PSD, aprovar a proposta de trabalho da 3ª alteração 

ao Plano Diretor Municipal de Espinho para conformação com o regi-

me do Programa da Orla Costeira - Caminha-Espinho, previamente à 

submissão na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) 

da Direção-Geral do Território para conferência procedimental. Os 

vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores do PSD votam contra este ponto, mantendo a coe-

rência quanto à frontal discordância sobre POC_CE, aprovado pelo 

Governo do PS. Conforme referido na declaração de voto dos pon-

tos 6 e 7 da reunião de Câmara de 19/4/2022, “Ao atual executivo 

camarário da mesma cor politica do Governo, seria exigível que mais 

do que transpor para os instrumentos de gestão territorial munici-

pal, tivesse uma ação incisiva na defesa dos interesses do municí-

pio, fazendo reverter as limitações de reconstrução e reabilitação 

da frente de mar do Concelho, por forma a que os proprietários aí 

instalados possam recuperar e reabilitar o edificado e assegurando 

verbas do Orçamento de Estado para a execução de efetivos proje-

tos de defesa da orla costeira.” Ocorre que a presente proposta de 

alteração do PDM, não é mais do que uma operação de cosmética, 

que continuará a cercear a ação de renovação da frente de mar da 

cidade.”

Deliberação Nº 168/2022: 

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022

Presente a informação n.º 2074/2022 da Divisão de Recursos Hu-

manos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conheci-

mento e deliberou, por maioria e 3 votos contra dos vereadores do 

PSD, aprovar a 2ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2022, confor-

me o disposto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP - aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, na sua atual redação), e submeter à Assembleia Municipal 

para aprovação, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 

locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual) e alínea a) do nº 2 do art.º 2.º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 3 de setembro. Os vereadores do PSD apresentaram 

a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PSD votam contra 

o presente ponto, mantendo a coerência com a votaçãoe declara-

ção de voto apresentada para o Ponto 2 da reunião de Câmara de 

25/05/2022- “2. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022; ”Os verea-

dores do PSD consideram que se mantém válidas as considerações 

efetuadas na referida declaração de voto e dão-na aqui por integral-

mente reproduzida.”

Deliberação Nº 169/2022: 

Pedido de corte de estrada para Procissão em Honra de 

Santo Estêvão – Guetim

Presente a informação n.º 2045/2022 do Núcleo de Mobilidade e 

Infraestruturas, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ao abrigo 

do previsto no n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autar-

quias Locais (RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual) ratificar a decisão tomada pelo 

Presidente da Câmara Municipal em 27/07/2022 que autorizou o 

encerramento e condicionamento da circulação automóvel dos ar-

ruamentos constantes do percurso da procissão em honra da Santo 

Estêvão e Nossa Sr.ª da Guia.

Deliberação Nº 170/2022: 

Festas em honra de N. Sra. d’Ajuda - procissão e bênção do 

mar

Presente a informação n.º 2051/2022 do Núcleo de Mobilidade e 

Infraestruturas, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
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produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o en-

cerramento e condicionamento da circulação automóvel, dos arrua-

mentos constantes do percurso da procissão em Honra da Nossa 

Sra. da Ajuda.

Deliberação Nº 171/2022: 

Procissão das velas – Paróquia de Espinho 14/09/2022

Presente a informação n.º 2048/2022 do Núcleo de Mobilidade e 

Infraestruturas, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o en-

cerramento e condicionamento da circulação automóvel, dos arrua-

mentos constantes do percurso da procissão das velas.

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 29 de julho de 2022 

que apresentava os seguintes saldos:DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – 

(Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhentos e 

quarenta e ummil oitocentos e oitenta euros e oitenta e dois cên-

timos). Quatro milhões setecentos e oitenta e três milsetecentos 

e cinquenta e um mil e sessenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS – Um milhãoduzentos e oito mil novecentos e trinta 

e oito euros e noventa e um cêntimos. A Câmara foi ainda informa-

daque, até ao dia 29 de julho do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e sete milhõesseiscentos e noventa e 

três mil trezentos e treze euros e noventa e oito cêntimos, tendo 

sido efetuadospagamentos até ao mesmo dia no valor de dezasseis 

milhões setecentos e quarenta e dois mil setecentos esetenta e um 

euros e vinte cêntimos.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente ata 

que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da Divisão 

Jurídica e de Apoio à Administração. 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATA N.º 18/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-

NHO DE VINTE E DOIS DE AGOSTODE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Aos vinte e doisdias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e 

dois, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se, em reunião ordinária,a Câmara Municipal de Espinho, sob 

a presidência do SenhorPresidente Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis, com a presença do SenhorVice-Presidente, Álvaro Ferreira da 

Cunha Monteiro e dos Senhores VereadoresMaria Manuel Barbosa 

Cruz, Maria de Lurdes Santos Ganicho eJoão Manuel Oliveira Passos.

Faltaram, por motivo justificado, os Vereadores Srs. Leonor Cristina 

da Costa Matos Lêdo da Fonseca eHélder Manuel Freitas Leitão Ro-

drigues.Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão Jurídica 

e de Apoio à Administração.

Deliberação Nº 172/2022: 

Aprovação da ata n.º 17/2022 da reunião de 8 de agosto

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 17/2022 de 8 de agos-

to, verificou-se que a mesma foi entregue em fotocópia a todos os 

seus elementos, pelo que se prescindiu da leitura da mesma, tendo 

a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do 

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, 

e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para 

efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 

aprovar a ata em questão 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 173/2022: 

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por nove 

meses consecutivos por Domingos Gomes Rocha; Cessação 

do procedimento com vista à resolução do arrendamento 

apoiado por pagamento integral da dívida existente

Presente a informação n.º 2143/2022 da Divisão de Saúde e Inter-

venção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: 

A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a informação 

dos serviços, deliberou, por unanimidade, cessar o procedimento 

determinado no âmbito da deliberação n.º 119/2022 (reunião or-

dinária de Câmara de 09-06-2022) com vista à resolução do ar-

rendamento apoiado por pagamento integral da dívida existente e 

correspondente indemnização, relativo ao titular de ocupação do 

fogo sito no Complexo Habitacional da Quinta, Rua Solar dos Pin-

tos, Bloco B, Entrada 7, n.º 30, 2º Direito, na freguesia de Paramos, 

concelho de Espinho, Sr. Domingos Gomes Rocha.

Deliberação Nº 174/2022: 

Empreitada de obras públicas de “REABILITAÇÃO DA ZONA 

NORTE DO CONCELHO, ENTRE A ÁREA REQUALIFICADA DO 

RECAFE E A RUA 20” - Quinta proposta de execução de tra-

balhos complementares

Presente a informação n.º 2186/2022 da Divisão Económico-

-Financeira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 
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tomou conhecimento e enquanto órgão competente para a decisão 

de contratar, de acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do 

artigo 36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-

-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determinou, 

por maioria e 2 abstenções dos vereadores do PSD, a modificação 

objetiva ao contrato de empreitada de obras públicas acima iden-

tificado, ao abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes do CCP, 

nos seguintes termos: i. Aprovar o PADI elaborado pelo NMI em 

18/07/2022 (cf. registo n.º 279/22), que aqui se dá como reprodu-

zido na íntegra e respetivos documentos anexos, enquanto peças 

procedimentais desta modificação objetiva do contrato, bem como 

aprovar as propostas de modificações objetivas do contrato nelas 

constantes. ii. Aprovar a realização da despesa correspondente à 

modificação objetiva deste contrato referente à execução de tra-

balhos complementares, no valor de 58.910,70€ (cinquenta e oito 

mil, novecentos e dez euros e setenta cêntimos), acrescido do Im-

posto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, nos termos 

propostos no PADI referido. iii. Ordenar a execução dos trabalhos 

complementares ao empreiteiro, identificados no PADI elaborado 

pelo NMI em 18/07/2022 e respetivos anexos. iv. Determinar que o 

empreiteiro preste caução, nos termos do artigo 89.º do CCP, no va-

lor de 2.945,54€ (dois mil, novecentos quarenta e cinco euros e cin-

quenta e quatro cêntimos), correspondente a 5% do preço dos tra-

balhos complementares deste 5.º contrato adicional a celebrar, por 

força de ser tramitado com as mesmas formalidades decorrentes 

do contrato inicial. v. Aprovar a minuta do contrato adicional N.º 5 ao 

contrato inicial desta empreitada, para efeitos da formalização das 

modificações objetivas aqui em causa (em anexo). Os Vereadores do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

do PSD, abstêm-se relativamente ao ponto 3 da reunião de Câma-

ra de 22/08/2022- “Empreitada de obras públicas de “Reabilitação 

da Zona Norte do Concelho, entre a área requalificada do RECAFE 

e a Rua 20” – Quintaproposta de execução de trabalhos comple-

mentares”, tendo em conta que a gestão da empreitada compete 

aos serviços técnicos e ao Executivo do PS, em funções, incluindo 

a elegibilidade dos trabalhos adicionais e o seu enquadramento le-

gal, tratando-se de trabalhos resultantes das suas decisões e que 

os Vereadores do PSD não acompanham a execução da empreitada 

para ajuizar da justeza dos trabalhos apresentados na presente pro-

posta de trabalhos complementares.”.

Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento da carta enviada pela Câmara Muni-

cipal de Bucha, Ucrânia, a agradecer aajuda dada durante a ocupa-

ção daquela cidade. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 12 de agosto de 

2022 que apresentava os seguintes saldos:DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões qui-

nhentos e quarenta e ummil oitocentos e oitenta euros e oitenta e 

dois cêntimos). Quatro milhões setecentos e vinte e quatro milno-

vecentos e trinta e oito euros e sessenta e seis cêntimos. DOTA-

ÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhãocento e noventa e um mil 

seiscentos e oitenta euros e vinte e cinco cêntimos. A Câmara foi 

ainda informadaque, até ao dia 12 de agosto do corrente ano foram 

cabimentadas despesas no valor de trinta e sete milhõesoitocentos 

e sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e sete euros e trinta 

e seis cêntimos, tendo sidoefetuados pagamentos até ao mesmo 

dia no valor de dezassete milhões cento e cinquenta mil oitocentos 

ecinquenta e seis euros e doze cêntimos.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor.

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente ata 

que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da Divisão 

Jurídica e de Apoio à Administração.

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATA N. 19/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-

NHO DE CINCO DE SETEMBRODE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos cinco dias do mês de setembrodo ano dois mil e vinte e dois, 

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reu-

niu-se, em reunião ordinária,conforme edital n.º 47/2022,a Câmara 

Municipal de Espinho, sob a presidência do SenhorVice-Presidente 

Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro, com a presença dos Senhores 

VereadoresMaria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa 

Matos Lêdo da Fonseca, João Manuel Oliveira Passos e Hélder Ma-

nuel Freitas Leitão Rodrigues, tendo faltado, por motivo justificado, 

o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Reis, a 

Sra.Vereadora Maria de Lurdes Santos Ganicho. Pelas16.00 horas, 

o Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 

pelo Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio à Administração.

Deliberação N.º 175/2022: 

Empreitada de obras públicas de “AMPLIAÇÃO E REQUALIFI-

CAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ COUTO”– Proposta de Traba-

lhos a menos

Presente a informação n.º 2251/2022 da Divisão Económico-

-Financeira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e enquanto órgão competente para a deci-
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são de contratar, de acordo com as disposições conjugadas do n.º 

1 do artigo 36.º do CCP e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), delibe-

rou, por unanimidade, com vista à modificação objetiva ao contrato 

de empreitada de obras públicas de “Ampliação e Requalificação da 

Escola Básica Sá Couto”, ao abrigo do previsto no artigo 370.º e se-

guintes do CCP, o seguinte: i. Aprovar a informação técnica prestada 

pela DER, com o registo N.º 2238/22, de 24 de agosto, que aqui 

se dá como reproduzida na íntegra e seus anexos, enquanto peças 

procedimentais desta modificação objetiva do contrato, bem como 

aprovar as propostas de modificações objetivas do contrato nelas 

constantes. ii. Aprovar e ordenar a não execução pelo empreiteiro, 

do trabalho designado como “Bloco G – Pavilhão gimnodesportivo 

(Capítulo 5 “CAP CONSTRUÇÃO CIVIL - Construção de Edifícios” - 

artigo 5.8.4.2)”constante no mapa de quantidades, de acordo com a 

informação técnica prestada pela DER supramencionada, ao abrigo 

do previsto no artigo 379.º do CCP, no valor de 23.812,78€ (vinte 

e três mil, oitocentos e doze euros e setenta e oito cêntimos) que 

corresponde a 0,58% face ao valor contratual (4.075.000,00€). iii. 

Tomar conhecimento que o valor do contrato nos termos do artigo 

17.º do CCP, fixa-se em 4.051.187,22€ (quatro milhões, cinquenta e 

um mil, cento oitenta e sete euros e vinte e dois cêntimos), acresci-

do do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor. iv. 

Aprovar a minuta do contrato adicional n.º 5 ao contrato inicial desta 

empreitada, para efeitos da formalização da modificação objetiva 

aqui em causa.

Deliberação N.º 176/2022: 

Aprovação da ata n.º 18/2022 da reunião de 22 de agosto

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 18/2022 de 22 de agos-

to, verificou-se que a mesma foi entregue em fotocópia a todos os 

seus elementos, pelo que se prescindiu da leitura da mesma, tendo 

a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do 

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, 

e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para 

efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 

aprovar por unanimidade a ata em questão. 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 177/2022: 

Protocolo de Colaboração entre o REGIMENTO DE ENGENHA-

RIA N.º 3 e o MUNICÍPIO DE ESPINHO - Ratificação ao abrigo 

do n.º 3 do artigo 35.º do RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação vigente

Presente a informação n.º 2240/2022 da Divisão Jurídica e de 

Apoio à Administração, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação vigente, ratificar o Protocolo celebrado em 08 de junho 

de 2022 entre o REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º 3 e o MUNÍCIPIO 

DE ESPINHO, visando a execução de trabalhos de regularização dos 

areais das praias de Espinho, numa área aproximada de 10 hectares 

e assim beneficiando as condições de vida e bem estar da popula-

ção local.

Deliberação N.º 178/2022:

Cedência do Centro Multimeios para o CINANIMA 2022:

Presente a informação n.º 2236/2022 do Núcleo de Património e 

Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido da Direção da Cooperativa Nascente para utilização dos 

espaços do Centro Multimeios, no período de 3 a 15 de novembro 

2022, isentando a Cooperativa Nascente do pagamento do aluguer 

no valor de 1500.00€ (dia) mais IVA à taxa em vigor, (nos termos 

do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5) das Normas Internas de Funcionamento do 

Centro Multimeios de Espinho. 

Deliberação N.º 179/2022: 

Pedido de cedência gratuita para utilização do Auditório do 

Centro Multimeios

Presente a informação n.º 2245/2022 do Núcleo de Património e 

Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido do Centro Social de Paramos para utilização do Auditório 

do Centro Multimeios, no dia 28 de setembro de 2022, isentando o 

Centro Social do pagamento do aluguer no valor de 300.00€ mais 

IVA à taxa em vigor, (nos termos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5) das Normas 

Internas de Funcionamento do Centro Multimeios de Espinho.

Deliberação N.º 180/2022: 

Proposta de projeto de reativação do Regulamento do Con-

selho Municipal de Juventude de Espinho

Presente a informação n.º 2288/2022 da Divisão de Educação e 

Cultura, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conheci-

mento e deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alí-

nea K) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter, depois de concluída a fase de consulta pública, à aprova-

ção da Assembleia Municipal de Espinho o projeto de Regulamento 

do Conselho Municipal de Juventude de Espinho.

 

Deliberação N.º 181/2022:

Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e Sil-

va

Presente a informação n.º 2287/2022 do Núcleo de Património e 
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Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara Municipal tomou conhecimento dos livros doados à Biblio-

teca Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de julho e agosto 

de 2022 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas libe-

ralidades.

Deliberação N.º 182/2022: 

2ª Alteração Orçamental Modificativa – 2022

Presente a informação n.º 2271/2022 da Divisão Económico-fi-

nanceira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PS e 

2 abstenções dos Vereadores do PSD, submeter à aprovação da As-

sembleia Municipal, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea c) do nº 

1 do artigo 33º da mesma Lei, a 2ª Alteração Orçamental Modificati-

va aos Documentos Previsionais para o ano 2022 –Grandes Opções 

do Plano e Orçamento Municipal. Os Vereadores do PSD apresenta-

ram a seguinte declaração de voto: “O exercício orçamental, desde a 

sua apresentação previsional, é da inteira responsabilidade do exe-

cutivo constituído pelos senhores vereadores do PS, sendo que os 

vereadores do PSD não têm, nem tiveram, qualquer intervenção na 

elaboração dos mesmo, e, como tal, mas não querendo criar obstá-

culos que, no futuro, pudessem ser interpretados como prejudiciais 

ao exercício financeiro do município, os vereadores do PSD, optaram 

pela abstenção”.

Deliberação N.º 183/2022:

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-

cias no Domínio da Educação do Município de Espinho no 

grupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida

Presente a informação n.º 2278/2022 da Divisão de Educação e 

Cultura, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PS 

e 2 abstenções dos Vereadores do PSD, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal de Espinho a autorização da celebração de 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no 

Domínio da Educação entre a Câmara Municipal de Espinho e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, nos ter-

mos da minuta anexa, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 

1 do artigo 33.º conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, 

ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em ane-

xo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. Os 

Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD não tiveram qualquer intervenção na nego-

ciação e elaboração dos contratos administrativos levados ao seu 

conhecimento na reunião de câmara, pelo que não se consideram 

aptos a avaliar se estes concretizam o melhor meio de defesa dos 

interesses do município e das freguesias, contudo, e tendo em con-

ta que, se presume, os contrato preenchem os interesses, também, 

das freguesias, uma vez que têm o aval dos seus representantes, 

optaram pela abstenção”. 

Deliberação N.º 184/2022: 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-

cias no Domínio da Educação do Município de Espinho no 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira

Presente a informação n.º 2281/2022 da Divisão de Educação e 

Cultura, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PS 

e 2 abstenções dos Vereadores do PSD, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal de Espinho a autorização da celebração de 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no Do-

mínio da Educação entre a Câmara Municipal de Espinho e o Agru-

pamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, nos termos da minuta 

anexa, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação atual. Os Vereadores do PSD 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do 

PSD não tiveram qualquer intervenção na negociação e elaboração 

dos contratos administrativos levados ao seu conhecimento na reu-

nião de câmara, pelo que não se consideram aptos a avaliar se estes 

concretizam o melhor meio de defesa dos interesses do município e 

das freguesias, contudo, e tendo em conta que, se presume, os con-

trato preenchem os interesses, também, das freguesias, uma vez 

que têm o aval dos seus representantes, optaram pela abstenção”.

Deliberação N.º 185/2022: 

Adenda aos Contratos interadministrativos de delegação de 

competências no âmbito do investimento em infraestrutu-

ras e rede viária – Freguesia de Espinho e União de Fregue-

sias de Anta e Guetim

Presente a informação n.º 2254/2022 do Núcleo de Mobilidade e 

Infraestruturas, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos 

do PS e 2 abstenções dos Vereadores do PSD, solicitar à Assembleia 

Municipal de Espinho, autorização para a celebração de Adendas 

aos Contratos Interadministrativos de delegação de competências 

nas Juntas de Freguesia no âmbito do investimento em infraestru-

turas e rede viária – Freguesia de Espinho e União de Freguesias 

de Anta e Guetim, ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 

e através do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, nos termos 

definidos na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte 
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declaração de voto: “Os vereadores do PSD não tiveram qualquer 

intervenção na negociação e elaboração dos contratos administra-

tivos levados ao seu conhecimento na reunião de câmara, pelo que 

não se consideram aptos a avaliar se estes concretizam o melhor 

meio de defesa dos interesses do município e das freguesias, con-

tudo, e tendo em conta que, se presume, os contrato preenchem 

os interesses, também, das freguesias, uma vez que têm o aval dos 

seus representantes, optaram pela abstenção”. 

Deliberação N.º 186/2022: 

Empreitada de obras públicas de “REABILITAÇÃO DA ZONA 

NORTE DO CONCELHO, ENTRE A ÁREA REQUALIFICADA DO 

RECAFE E A RUA 20” - Sexta proposta de trabalhos comple-

mentares

Presente a informação n.º 2255/2022 da Divisão Económico-Fi-

nanceira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara to-

mou conhecimento e enquanto órgão competente para a decisão 

de contratar, de acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do 

artigo 36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-

-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determinou, 

com 3 votos a favor dos eleitos do PS e 2 abstenções dos Verea-

dores do PSD, a modificação objetiva ao contrato de empreitada de 

obras públicas acima identificado, ao abrigo do previsto no artigo 

370.º e seguintes do CCP, nos seguintes termos: i. Aprovar a infor-

mação técnica elaborada pelo NMI em 27/07/2022 (cf. registo n.º 

1975/22), cujo teor aqui se dá como reproduzido na íntegra e res-

petivos documentos anexos, enquanto peças procedimentais desta 

modificação objetiva do contrato, bem como aprovar as propostas 

de modificações objetivas do contrato nelas constantes. ii. Aprovar 

a realização da despesa correspondente à modificação objetiva 

deste contrato referente à execução de trabalhos complementa-

res, no valor de 9.614,57€ (nove mil, seiscentos e catorze euros 

e cinquenta e sete cêntimos), acrescido do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado, à taxa legal em vigor, nos termos e fundamentos 

propostos na informação técnica elaborada pelo NMI supramencio-

nada. iii. Ordenar a execução dos trabalhos complementares ao em-

preiteiro, melhor identificados na informação técnica elaborada pelo 

NMI em 27/07/2022 e respetivo relatório da fiscalização anexo. iv. 

Determinar que o empreiteiro preste caução, nos termos do artigo 

89.º do CCP, no valor de 480,73€ (quatrocentos e oitenta euros e 

setenta e três cêntimos), correspondente a 5% do preço dos tra-

balhos complementares deste 6.º contrato adicional a celebrar, por 

força de ser tramitado com as mesmas formalidades decorrentes 

do contrato inicial. v. Aprovar a minuta do contrato adicional N.º 6 ao 

contrato inicial desta empreitada, para efeitos da formalização das 

modificações objetivas aqui em causa (em anexo). Os Vereadores 

do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A proposta de 

trabalhos complementares levada a reunião de câmara, não sendo 

do total conhecimento dos vereadores do PSD, na medida em que 

desconhecem o caminho realizado até à decisão por esses traba-

lhos complementares, reflecte a opção, legítima que seja, do execu-

tivo composto pelos senhores vereadores do PS, pelo que, uma vez 

mais não querendo criar engulhos na execução de uma obra que 

tarda em terminar, optaram pela abstenção”.

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário de tesouraria do dia 26 de agosto de 

2022 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

TAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhen-

tos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta euros e oitenta e dois 

cêntimos). Seis milhões quinhentos e vinte e três mil trezentos e 

treze euros e vinte e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-

TAIS – Um milhão e noventa e três mil seiscentos e vinte e cinco 

euros e cinquenta e sete cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 26 de agosto do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e sete milhões setecentos e quinze mil 

quinhentos e oitenta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos, 

tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de 

dezoito milhões cento e noventa e três mil quinhentos e setenta e 

dois euros e cinquenta e um cêntimos.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas no âmbito das competências que lhe estão confiadas.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor.

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Vice-Presidente de-

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente 

ata que por ele vai ser assinada e pelo Chefe da Divisão Jurídica e de 

Apoio à Administração que a subscreveu.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal

O Chefe da Divisão

ATA N. 20/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE VINTE E UM DE SETEMBRODE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Aosvinte e umdias do mês de setembrodo ano dois mil e vinte e 

dois, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se, em reunião ordinária,a Câmara Municipal de Espinho, sob 

a presidência do SenhorPresidente Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis, com a presença do SenhorVice-Presidente, Álvaro Ferreira da 

Cunha Monteiro e dos Senhores VereadoresLeonor Cristina da Cos-

ta Matos Lêdo da Fonseca, Maria de Lurdes Santos Ganicho, João 

Manuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, 

tendo faltado, por motivo justificado, a Sra. Vereadora Maria Manuel 

Barbosa Cruz.Pelas17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aber-

ta a reunião, secretariada pelo Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio 

à Administração.
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Deliberação N.º 187/2022:

Aprovação da ata n.º 19/2022 da reunião de 5 de setembro

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 19/2022 de 5 de setem-

bro: verificou-se que a mesma foi entregue em fotocópia a todos os 

seus elementos, pelo que se prescindiu da leitura da mesma, tendo 

a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do 

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, 

e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para 

efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 

aprovar por unanimidade a ata em questão. 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 188/2022: 

Atribuição subsídio à Banda Musical de S. Tiago de Silvalde, 

no âmbito Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 

2022

Presente a informação n.º 2303/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor 1.500,00€ (mil e qui-

nhentos euros) à Banda Musical S. Tiago de Silvalde, como forma de 

apoio pela participação no espetáculo “Despique de Bandas Filar-

mónicas” no âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda 

Espinho 2022.

Deliberação N.º 189/2022: 

Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa 

Tuna Musical de Anta, no âmbito das Festas em Honra Nos-

sa Senhora d’Ajuda Espinho 2022:

Presente a informação n.º 2305/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o docu-

mento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto 

na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autar-

quias Locais (RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual) aprovar a atribuição de um subsídio 

no valor 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), à Associação Cultural 

e Recreativa Tuna Musical de Anta, como forma de apoio pela sua 

participação nas Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 

2022. 

Deliberação N.º 190/2022: 

Atribuição subsídio à Banda União Musical Paramense, no 

âmbito Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 

2022

Presente a informação n.º 2306/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor 1.500,00€ (mil e qui-

nhentos euros), à Banda União Musical Paramense, como forma de 

apoio pela participação no espetáculo “Despique de Bandas Filar-

mónicas” no âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda 

Espinho 2022.

Deliberação N.º 191/2022: 

Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa 

da Cidade de Espinho - Banda de Música da Cidade de Espi-

nho no âmbito Festas em Honra Nossa Sra. d’Ajuda Espinho 

2022:

Presente a informação n.º 2304/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00€ (três mil 

e quinhentos euros), à Associação Cultural e Recreativa da Cidade 

de Espinho - Banda de Musica da Cidade de Espinho, como forma de 

apoio pela participação no espetáculo “Despique de Bandas Filar-

mónicas” no âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda 

Espinho 2022.

Deliberação N.º 192/2022: 

Atribuição subsídio à Rusga Raça Vareira, no âmbito Festas 

em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022:

Presente a informação n.º 2307/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros), à Rusga Raça Vareira, como forma de apoio pela 

participação no encontro/espetáculo, no âmbito das Festas em 

Honra de Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022.

Deliberação N.º 193/2022: 
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Atribuição subsídio à Associação “O Mar é Nosso”, no âmbi-

to Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022

Presente a informação n.º 2308/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor 250,00€ (duzentos 

e cinquenta euros), à Associação “O Mar é Nosso”, como forma de 

apoio pela participação no encontro/espetáculo, no âmbito das Fes-

tas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022.

Deliberação N.º 194/2022:  

Atribuição subsídio à Rusga Nossa Senhora do Mar - Asso-

ciação, no âmbito Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda 

Espinho 2022

Presente a informação n.º 2335/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor 250,00€ (duzentos 

e cinquenta euros), à Rusga Nossa Senhora do Mar - Associação, 

como forma de apoio pela participação no encontro/espetáculo, no 

âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 

2022.

Deliberação N.º 195/2022: 

Atribuição subsídio à Rusga de S. Pedro de Espinho - Asso-

ciação, no âmbito Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda 

Espinho 2022

Presente a informação n.º 2336/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor 250,00€ (duzentos 

e cinquenta euros), à Rusga de S. Pedro de Espinho - Associação, 

como forma de apoio pela participação no encontro/espetáculo, no 

âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 

2022.

Deliberação N.º 196/2022: 

Atribuição de subsídio à Associação Espinho Vida para reali-

zação do “Tapete de Flores” no âmbito das Festas em Honra 

de Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022

Presente a informação n.º 2394/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, e nos termos do previs-

to no n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual), e ao abrigo da sua competência própria prevista 

na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais ratificar a decisão tomada em 14/09/2022 pelo Vice-Presi-

dente da Câmara Municipal, em substituição do Presidente da Câ-

mara Municipal de Espinho (nos termos do disposto no n.º 2 do arti-

go 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual), 

por seu Despacho n.º 6/2022, que (ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º 

e por motivos excecionais de urgência) aprovou a atribuição de um 

subsídio no montante 7.302,00€ (sete mil trezentos e dois euros) 

à Associação Espinho Vida como apoio à realização do “Tapete de 

Flores” para efeitos da Majestosa Procissão nas Festas em Honra 

Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022.

Deliberação N.º 197/2022: 

Pedido da Associação Patinhas Sem Lar para emissão de 

parecer com vista à atribuição do estatuto de utilidade pú-

blica:

Presente a informação n.º 2385/2022 da Divisão de Saúde e In-

tervenção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e tendo presente o acima considera-

do e a proposta dos serviços, com a qual concordou, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o parecer técnico emitido pelo Médico Vete-

rinário Municipal sobre o pedido da “Patinhas Sem Lar – Associação 

de Proteção dos Animais” e emitir o seguinte parecer fundamen-

tado, ao abrigo e para os efeitos do exigido pela alínea d) do n.º 1 

do artigo 8.º da Lei n.º 36/2021, de 14 de junho, na sua redação 

atual, requisito de preenchimento cumulativo e obrigatório para que 

a requerente possa instruir junta da entidade competente o pedido 

de atribuição do estatuto de utilidade pública nos termos deste re-

gime jurídico: “Tendo sido requerido pela “Patinhas Sem Lar – Asso-

ciação de Proteção dos Animais”, pessoa coletiva n.º 510802893, 

com sede na Rua 18, n.º 582, 1.º esq., 4500-245 Espinho, a emis-

são de parecer fundamentado pela Câmara Municipal exigido para 

a instrução, junto da entidade competente, do processo com vista 

à atribuição do estatuto de utilidade pública, veio requerer ao Mu-

nicípio de Espinho nos termos da Lei n.º 36/2021, de 14 de junho, 

na sua redação atual, e em particular do previsto na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 8.º, a Câmara Municipal de Espinho, na sequência do 

deliberado em sua reunião ordinária de 21 de setembro de 2022, 

emite o seguinte parecer fundamentado: Há já vários anos que o 
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Município de Espinho, através dos serviços da Câmara Municipal e 

do Médico Veterinário Municipal, tem vindo a atuar em articulação 

com a “Patinhas Sem Lar – Associação de Proteção dos Animais”, 

estabelecendo e implementando, nomeadamente, várias parcerias 

na área da saúde, bem-estar e proteção dos animais de companhia 

errantes. De entre as ações desenvolvidas e coordenadas por esta 

Associação, através dos seus ativistas voluntários, destaca-se e re-

conhece-se a relevância das seguintes, conforme declarado e ates-

tado pelo Médico Veterinário Municipal, nessa qualidade e também 

como autoridade veterinária municipal que acompanha a atividade 

corrente desta associação: 1 – Desenvolvimento e criação de um 

e-mail para inscrição de cuidadores informais para esterilização de 

gatos de rua de colónias existentes em Espinho, através do seguin-

te e-mail: programa.ced.espinho@gmail.com; 2- Gestão do processo 

de inscrição dos animais errantes por ordem de entrada para a es-

terilização desses animais; 3 - Organização da logística para a sua 

captura, recolha e devolução às respetivas colónias de origem após 

cirurgia, sendo que a Câmara Municipal colabora no transporte da 

recolha edevolução e esterilização; 4 - Organização e gestão da ins-

crição de animais e famílias carenciadas do município de Espinho 

ou adotantes de animais de rua para esterilização e identificação 

eletrónica no CIAMTSM (Canil Intermunicipal Terras de Santa Maria) 

com o meu conhecimento, sendo que o transporte ou é feito pelos 

tutores ou em caso de incapacidade, o município de Espinho assu-

me o mesmo; 5 – Acolhimento de cães errantes do concelho de Es-

pinho, que vão do “Canil Municipal” para o Abrigo da Associação Pa-

tinhas Sem Lar, e que após esterilização e identificação eletrónica 

são encaminhados para adoção responsável. Esta tarefa, é realizada 

pela Associação Patinhas Sem Lar, com uma taxa de eficácia muito 

grande e com enorme profissionalismo; 6 – Acolhimento de gatos 

errantes do município de Espinho que vão dos Serviços Médico-Ve-

terinários de Espinho para o “Gatil” da Associação Patinhas Sem Lar; 

7 – Acolhimento de animais (cães e gatos) após saída das Clínicas 

e Hospitais Veterinários dando continuação ao seu tratamento, e 

acompanhamento até à sua adoção; 8 - Divulgação de animais er-

rantes a pedido dos serviços médico veterinários de Espinho, que 

são recolhidos por estes sem microchip a fim de se tentar encon-

trar o tutor, aproveitando a vasta rede de contatos e seguidores 

da Associação Patinhas sem Lar. Nesta conformidade, atentos os 

fundamentos atrás expostos, a Câmara Municipal de Espinho é de 

parecer, para efeitos do previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º da 

Lei n.º 36/2021, que a “Patinhas Sem Lar – Associação de Proteção 

dos Animais” desenvolve no concelho de Espinho uma atividade re-

levante e de interesse municipal na área do bem-estar e proteção 

dos animais, cooperando e articulando de forma regular e duradoura 

com o Médico Veterinário Municipal e os serviços da Câmara Munici-

pal, mais se verificando que a prossecução dos fins estatutários por 

esta pessoa coletiva se traduz num benefício para a comunidade 

local e para a sociedade em geral.”

Deliberação N.º 198/2022: 

Atribuição de subsídio Associação Académica de Espinho, 

no âmbito das Festas Nossa Senhora d’Ajuda – Espinho 

2022

Presente a informação n.º 2398/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros), à Associação Académica de Espinho, como res-

ponsável pela realização do espetáculo de dança, no âmbito das 

Festas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022.

Deliberação N.º 199/2022: A

tribuição de subsídio Sporting Clube de Espinho (MTV Dan-

ce), no âmbito das Festas Nossa Senhora d’Ajuda – Espinho 

2022:

Presente a informação n.º 2396/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros), ao Sporting Clube de Espinho (MTV Dance), como 

responsável pela realização do espetáculo de dança, no âmbito das 

Festas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022.

Deliberação N.º 200/2022: 

Atribuição de subsídio Academia de Dança de Espinho no 

âmbito das Festas Nossa Senhora d’Ajuda – Espinho 2022

Presente a informação n.º 2397/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros), à Academia de Dança de Espinho, como respon-

sável pela realização do espetáculo de dança, no âmbito das Festas 

em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2022.

Resumo diário da tesouraria:

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 09 de setembro de 

2022 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

TAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhen-
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tos e quarenta e ummil oitocentos e oitenta euros e oitenta e dois 

cêntimos). Seis milhões duzentos e quarenta e quatro milcento e 

cinquenta um euro e quarenta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS – Um milhão esetenta e dois mil oitocentos e onze 

euros e treze cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao 

dia 09de setembro do corrente ano foram cabimentadas despesas 

no valor de trinta e oito milhões trezentos esessenta e dois mil cen-

to e setenta e oito euros e três cêntimos, tendo sido efetuados pa-

gamentos até aomesmo dia no valor de dezoito milhões oitocentos 

e três mil e oitenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor.

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente ata 

que por ele vai ser assinada e pelo Chefe da Divisão Jurídica e de 

Apoio à Administração.

O Presidente da Câmara Municipal

O Chefe da Divisão

ATA N. 21/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE TRÊS DE OUTUBRODE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Aos três dias do mês de outubrodo ano dois mil e vinte e dois, nesta 

cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se, em 

reunião ordinária, a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidên-

cia do Senhor Presidente Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a 

presença do SenhorVice-Presidente, Álvaro Ferreira da Cunha Mon-

teiro e dos Senhores VereadoresMaria Manuel Barbosa Cruz, Leo-

nor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca,João Manuel Oliveira 

PassoseHélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues.Faltou, por motivo 

justificado, a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Santos Ganicho.

Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 

secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão Jurídica e de 

Apoio à Administração.

Deliberação Nº 201/2022: 

Aprovação da ata da reunião de 21 de setembro de 2022 

(ata n.º 20/2022):

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 20/2022 de 21 de se-

tembro, verificou-se que a mesma foi entregue em fotocópia a to-

dos os seus elementos, pelo que se prescindiu da leitura da mesma, 

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º 

do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vi-

gor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, 

para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, de-

liberado aprovar por unanimidade a ata em questão. Participaram 

na votaçãoapenas os membros do órgão executivo que estiveram 

presentes na reunião a que se reporta a ata em apreciação.

Deliberação Nº 202/2022: 

Decisão de contratar, de autorização de despesa e de apro-

vação das peças procedimentais do procedimento de aqui-

sição de bens móveis para a “AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL”:

Presente a informação n.º 2495/2022 da Divisão Económico-Fi-

nanceira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara to-

mou conhecimento e enquanto órgão competente para a decisão 

de contratar, de acordo com as disposições conjugadas do n.º 1 do 

artigo 36.º e do artigo 38.º ambos do CCP - tendo sido declarada a 

inexistência de conflitos de interesse por cada um dos eleitos locais 

que integram o órgão executivo -, deliberou, com 4 votos a favor 

dos eleitos do PS e 2 abstenções dos vereadores do PSD: I. Aprovar 

a informação e/ou análise técnica (registo n.º 2484/2022, de 29 

de setembro), da Divisão de Edifícios e Recursos; II. Aprovar o pe-

dido autorização despesa e informação (registo 2022,EXP,I,P,373, 

de 29 de setembro) nos termos e fundamentos constantes do 

mesmo; III. Autorizar a abertura de procedimento, para o objeto de 

aquisição de gás natural para os edifícios municipais, pelo preço 

base de 284.552,84€ (duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos 

e cinquenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescido 

do IVA à taxa legal em vigor, conforme pedido autorização de des-

pesa e informação (registo 2022,EXP,I,P,373, de 29 de setembro); 

IV. Decidir a não contratação por lotes, nos termos e fundamentos 

prestados pela DER no pedido autorização de despesa e informa-

ção (registo 2022,EXP,I,P,373, de 29 de setembro), para os efeitos 

do artigo 46.º-A do CCP; V. Autorizar a adoção de procedimento por 

ajuste direto, em função de critério material, motivado por razões 

de urgência imperiosa, conforme o previsto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 24.º do CCP, conforme pedido autorização de despesa e infor-

mação (registo 2022,EXP,I,P,373, de 29 de setembro); VI. Aprovar 

as peças do procedimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 

2 do artigo 40.º do CCP, mais precisamente o convite e o caderno de 

encargos, que se anexam à presente decisão de contratar; VII. Au-

torizar o envio do convite de acordo com o fundamentado no pedido 

autorização despesa e informação (registo 2022,EXP,I,P,373, de 29 

de setembro), à entidade GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA, S.A., pessoa coletiva número 507857542, com sede na 

Quinta do Almor, Fraga de Almotelia, Loja 4, R/C B, 5000-061 Vila-

-Real; VIII.Autorizar que a análise da proposta seja efetuada pelos 

serviços da DER, nos termos do previsto no artigo 125.º do CCP; 

IX. Nomear como gestor do contrato, para efeitos do estabelecido 

no n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, o Chefe da Divisão de Edifícios 

e Recursos, Arq. João Paulo Teixeira Pinto Júnior, com a função de 

acompanhar permanentemente a execução deste, nos termos do 
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referido preceito legal; X. Considerar causa de não adjudicação, a 

situação de inexistência de fundos disponíveis por parte do Muni-

cípio, por força da aplicação do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho (na sua redação em vigor), que regulamenta a Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro (LCPA; na sua redação em vigor), quando a sua 

aplicação deva ocorrer, bem como, o procedimento se extingue, se, 

por motivo superveniente, não seja possível a obtenção de fundos 

disponíveis no período de validade das propostas. Os vereadores do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

do PSD, abstêm-se relativamente ao ponto 2 da reunião de Câmara 

de 03/10/2022- “Decisão de contratar, de autorização de despe-

sa e de aprovação das peças procedimentais do procedimento de 

aquisição de bens móveis para a Aquisição de Gás Natural”, tendo 

em conta que se reconhece a necessidade imperiosa da aquisição 

de gás, para o funcionamento dos edifícios, com especial enfase 

para os edifícios escolares. No entanto, entendem que os motivos 

invocados para o recurso a um procedimento por ajuste direto com 

base em critérios materiais, não são aplicáveis a 100%. Com efeito, 

a existência de uma escalada dos preços dos combustíveis, resul-

taram de uma inesperada guerra. No entanto, conforme se verifi-

ca do documento, o último procedimento plurianual terminou em 

25/10/2021, tendo-se passado tempo suficiente para que tivesse 

decorrido outro procedimento por concurso publico, salvaguardan-

do os interesses do Município. Assim, constata-se que desde a cita-

da data e até ao momento, já decorre um fornecimento de gás, su-

portado num contrato que findou há quase um ano. Os Vereadores 

do PSD, reconhecem a necessidade da não interrupção deste ser-

viço, mas não podem assumir responsabilidades pela metodologia 

de contratação agora adotada, pelo que se abstêm, considerando 

que a gestão deste processo compete aos serviços técnicos e ao 

Executivo do PS, em funções.”.

Deliberação Nº 203/2022: 

Autorização da cessão de posição contratual do adjudicatá-

rio “PEMI, Engenharia e Construção, Lda” para “Alexandre 

Barbosa Borges, S.A.” no contrato de empreitada de “Cons-

trução do Estádio Municipal de Espinho”:

Presente a informação n.º 2496/2022 do Departamento de Admi-

nistração Geral, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos 

do PS e 2 abstenções dos vereadores do PSD, no âmbito do Con-

trato de Empreitada de obra pública de “Construção do Estádio 

Municipal de Espinho”, celebrado em 28/08/2020, autorizar – ao 

abrigo do n.º 8 da cláusula 48.ª do Caderno de Encargos do presente 

procedimento contratual, nos termos do previsto nos artigos 316.º 

e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP) – a cessão da 

posição contratual solicitada pelo adjudicatário, “PEMI, Engenharia 

e Construção, Lda.” para a empresa “Alexandre Barbosa Borges, S.A.”, 

encontrando-se o potencial cessionário habilitado e com capacida-

des técnica, nos termos previstos no artigo 318.º devendo apresen-

tar garantia bancária nos termos do contrato de cessão de posição 

contratual. Os vereadores do PSD apresentaram a seguinte decla-

ração de voto: “Os Vereadores do PSD, abstêm-se relativamente 

ao ponto 3 da reunião de Câmara de 03/10/2022- “Autorização da 

Cessão de posição contratual da PEMI, Engenharia e Construções, 

Lda. para a Alexandre Barbosa Borges, S.A. do contrato de empreita-

da de Construção do Estádio Municipal de Espinho”, tendo em conta 

a incapacidade financeira da empresa que ganhou o concurso para 

a construção do Estádio Municipal e que esta é uma empreitada de 

relevância para a prática do futebol profissional no Concelho, que 

não deve continuar a sofrer atrasos. No entanto, entendem que não 

detêm informação que permita ajuizar do sucesso desta cessão de 

posição contratual, pelo que se abstêm, considerando que a gestão 

deste processo compete ao Executivo do PS, em funções.”. Pelos 

eleitos locais do PS foi apresentada a seguinte declaração de voto: 

“A presente cessão da posição contratual surge na sequência de 

um pedido apresentado pela empresa responsável pela empreitada, 

que manifestou não ter condições para cumprir com o contrato cele-

brado com a autarquia, e é uma prerrogativa prevista no Código dos 

Contratos Públicos, articulada e tratada diretamente entre os ope-

radores privados e sem interferência direta da autarquia que, face 

à importância do projeto, naturalmente acompanhou o desenrolar 

do processo. Reconhecendo as dificuldades que o setor da cons-

trução civil atravessa, particularmente depois de um longo período 

marcado pelas consequências da pandemia e do conflito na Ucrânia, 

que desencadearam problemas nas cadeias logísticas de forneci-

mento e fizeram aumentar os custos dos materiais e da energia, 

esses constrangimentos do empreiteiro estavam a ter um impacto 

negativo nos trabalhos de construção do Estádio Municipal de Es-

pinho, um dossier em que o Município está totalmente empenhado 

e para o qual importava encontrar uma solução com estabilidade e 

garantias. Perante este cenário, o Município de Espinho tinha duas 

opções em cima da mesa – optar por rescindir o contrato com o atual 

empreiteiro e aplicar penalizações, tendo como consequência ter de 

recomeçar administrativamente a empreitada do zero, com novo 

projeto, novo concurso e novo visto doTribunal de Contas, o que te-

ria feito a obra parar por completo por um período que certamente 

não ficaria longe de dois anos, ou viabilizar uma solução como esta 

agora proposta, que permite que a obra continue e avance a um 

ritmo que permita concluir a empreitada o mais brevemente possí-

vel. À semelhança do que no passado muitas vezes foi feito e dito 

sobre o Estádio Municipal, teria sido muito fácil assumir um discurso 

e uma postura populista e oportunista, mas os vereadores do Par-

tido Socialista colocam os interesses de Espinho acima de tudo o 

resto e assumindo a gestão deste processo sensível e complexo de 

forma séria, serena e responsável, suportando a pressão pública de 

um processo com grande mediatismo para garantir a estabilidade 

que foi necessária para encontrar uma solução viável. Aliás, ao lon-

go dos últimos meses, tem sido feito um enorme esforço e trabalho 

de revisão, melhoria e correção das especialidades do projeto em 

conjunto com todos os intervenientes na empreitada e que permi-

tirão avançar agora um ritmo mais célere. Convém recordar que os 
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vereadores do Partido Socialista encontraram esta empreitada com 

vários problemas técnicos e infraestruturais, que não sendo visíveis, 

acabaram por representar grandes entraves ao avanço dos traba-

lhos. Desde as sapatas que não suportavam com o peso das ban-

cadas, passando pelas dúvidas quanto à exequibilidade da pré-fa-

bricação das próprias bancadas até à inexistência de soluções para 

a drenagem de águas dos terrenos onde o estádio está implantado 

ou a própria cobertura, fomo-nos deparando com vários problemas 

que não deviam existir e que foram causando sucessivos atrasos na 

empreitada. Não esquecendo também que esta empreitada deixou 

de fora componentes importantes como o sistema de iluminação 

ou os arranjos exteriores da zona envolvente ao Estádio Municipal. 

Assumimos com frontalidade que esta é uma empreitada que se 

fosse lançada por nós avançaria com moldes e valores diferentes, 

mas é uma obra e um processo que herdámos nestas circunstâncias 

e cuja conclusão tem de ser assumida como um desígnio coletivo. 

Espinho não pode correr o risco de ficar com um grande elefante 

branco e estamos a trabalhar de forma dedicada para concluir a 

obra o mais rapidamente possível. Com a aprovação da autorização 

para a cessão de posição contratual para a construção do Estádio 

Municipal de Espinho e considerando a envergadura do novo em-

preiteiro, o compromisso que foi assumido com este projeto e tam-

bém o enorme esforço e trabalho de revisão, melhoria e correção 

das especialidades do projeto feito pelo município em conjunto com 

todas as partes envolvidas, a expetativa dos vereadores do Partido 

Socialista é que estejam finalmente reunidas todas as condições 

para que a empreitada possa retomar a normalidade e para que as 

obras avancem a um ritmo que permita tornar o Estádio Municipal 

finalmente uma realidade. Pelo exposto, os vereadores eleitos pelo 

Partidos Socialista votam favoravelmente a proposta.”.

Deliberação Nº 204/2022: 

Procedimento de elaboração do regulamento de utilização 

de espaços dos estabelecimentos escolares. Remessa à As-

sembleia Municipal após consulta pública:

Presente a informação n.º 2477/2022 da Divisão Jurídica e de Apoio 

à Administração, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e, tendo presente o acima considerado, deli-

berou, por unanimidade, dar conhecimento à Assembleia Municipal 

de Espinho, no âmbito do procedimento de elaboração do “Regula-

mento de utilização de espaços que integram os estabelecimentos 

escolares fora do período das atividades escolares” e com vista à 

tramitação subsequente pelo órgão deliberativo relativamente à 

proposta de projeto de regulamento anteriormente apresenta-

da, foi assegurada a fase de consulta pública (cf. artigos 100.º e 

101.º/1 do Código do Procedimento Administrativo), que decorreu 

por um período de trinta dias úteis (que terminou em 26/09/2022), 

verificando-se que não foram apresentados ao Município quaisquer 

sugestões, contributos ou participações de interessados para efei-

tos da elaboração deste regulamento.

Deliberação Nº 205/2022: 

Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Associação de Desenvolvimento 

do Concelho de Espinho para efeitos da utilização das ins-

talações da antiga «Escola EB 1/JI Marinha 2» em Silvalde”:

Presente a informação n.º 2490/2022 da Divisão de Saúde e Inter-

venção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, 

tendo presente o considerado na informação acima e a proposta de 

minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deli-

berou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, com 

a “Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho” - ao 

abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual) - o 

referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-

pinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho 

para efeitos da utilização das instalações da antiga «Escola EB 1/JI 

Marinha 2» em Silvalde”, de acordo com os considerandos e termos 

nele fixados. O Vereador do PSD, Hélder Manuel Freitas Leitão Ro-

drigues, não participou na discussão e votaçãodeste assunto por 

impedimento legal.

Deliberação Nº 206/2022: 

Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Universi-

dade de Aveiro e a Câmara Municipal de Espinho para apoio 

à formação e treino dos alunos do Mestrado Integrado em 

Medicina da Universidade de Aveiro”:

Presente a informação n.º 2491/2022 da Divisão de Saúde e Inter-

venção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, 

tendo presente o considerado na informação acima e a proposta de 

minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deli-

berou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, com 

a Universidade de Aveiro - ao abrigo da competência prevista na 

alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais (RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de se-

tembro, na sua redação atual) - o referido “Protocolo de colaboração 

entre a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de Espinho 

para apoio à formação e treino dos alunos do Mestrado Integrado 

em Medicina da Universidade de Aveiro”, de acordo com os conside-

randos e termos nele fixados.

Deliberação Nº 207/2022: 

Pedido de interrupção de ruas para Procissão em Honra da 

N.ª Senhora dos Altos Céus (16 e 17 de outubro):

Presente a informação n.º 2462/2022 do Núcleo de Mobilidade e 

Infraestruturas, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
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o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pe-

dido da Comissão de Festas para a Procissão em Honra N. Sr.ª dos 

Altos Céus e S. Mamede, no dia 16 e 17 de outubro de 2022, pelas 

12h 00m.

Deliberação Nº 208/2022: 

Doação de Cabral Pinto ao Museu Municipal de Espinho 

(obra de arte “Na Escuridão da Noite”):

Presente a informação n.º 2494/2022 do Núcleo de Património e 

Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aceitar a 

doação da obra intitulada “Na Escuridão da Noite”, de Cabral Pinto, 

reconhecendo o seu valor no enriquecimento da coleção de arte 

contemporânea do Museu Municipal de Espinho.

Deliberação Nº 209/2022: 

Pedido da Banda Musical São Tiago de Silvalde para utiliza-

ção a título gratuito do auditório do Centro Multimeios de 

Espinho:

Presente a informação n.º 2473/2022 do Núcleo de Património e 

Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido da Direção da Banda Musical São Tiago de Silvalde para 

utilização do Auditório do Centro Multimeios, no dia 9 de outubro de 

2022, isentando a Direção do pagamento do aluguer, (nos termos 

da alínea b, do n.º 3, do artigo 7.º) das Normas Internas de Funciona-

mento do Centro Multimeios de Espinho.

Deliberação Nº 210/2022: 

Pedido da Associação da Cerciespinho para utilização a tí-

tulo gratuito do auditório do Centro Multimeios de Espinho:

Presente a informação n.º 2478/2022 do Núcleo de Património e 

Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido da Cerciespinho para realização dos espetáculos, nos dias 

13 e 14 de janeiro e nos dias 28 e 29 de julho 2023, isentando a 

Cerciespinho do pagamento do aluguer no valor de 1600.00€ mais 

IVA à taxa em vigor, nos termos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5 das Normas 

Internas de Funcionamento do Centro Multimeios de Espinho.

Deliberação Nº 211/2022: 

Pedido da Universidade Sénior de Espinho para utilização 

a título gratuito do auditório do Centro Multimeios de Es-

pinho:

Presente a informação n.º 2472/2022 do Núcleo de Património e 

Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido da Universidade Sénior de Espinho para comemoração das 

suas Bodas de Prata, no dia 24 de novembro 2022, isentando a Uni-

versidade Sénior do pagamento do aluguer no valor de 300.00€ 

mais IVA à taxa em vigor, nos termos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5 das 

Normas Internas de Funcionamento do Centro Multimeios de Es-

pinho.

Resumo diário da tesouraria:

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 de setembro de 

2022 que apresentava os seguintes saldos:DOTAÇÕES ORÇAMEN-

TAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões qui-

nhentos e quarenta e ummil oitocentos e oitenta euros e oitenta e 

dois cêntimos). Seis milhões oitocentos e quinze mil quatrocentos 

etrinta e dois euros e quarenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇA-

MENTAIS – Um milhão e setenta e três milseiscentos e oitenta e 

nove euros e oitenta e um cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 28de setembro do corrente ano foram cabimenta-

das despesas no valor de trinta e oito milhões quinhentos evinte 

e um mil novecentos e quarenta e dois euros e setenta e quatro 

cêntimos, tendo sido efetuadospagamentos até ao mesmo dia no 

valor de vinte milhões seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e 

setentaeuros e onze cêntimos.

Listagem das iniciativas realizadas na sala polivalente da 

Biblioteca Municipal que beneficiam da isenção prevista no 

ponto 5 da parte A da Tabela de Preços (setembro, outubro 

e novembro de 2022):

A Câmara, tendo presente a informação dos serviços da Biblioteca 

Municipal José Marmelo e Silva, tomou conhecimento da listagem de 

iniciativas realizadas no mês de setembro e previstas para os meses 

de outubro e novembro de 2022, com fins estritamente culturais 

levadas a cabo na Sala Polivalente da Biblioteca por pessoas/enti-

dades naturais e/ou residentes em Espinho, que, contribuindo para 

a promoção do livro e da leitura com interesse municipal e tendo 

lugar dentro do horário normal de funcionamento e expediente, be-

neficiaram da isenção prevista no ponto 5 da Parte A da Tabela de 

Preços do Município de Espinho para 2022.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor.

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente ata 

que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da Divisão 
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Jurídica e de Apoio à Administração.

 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATA N. 22/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE DEZASSETE DE OUTUBRODE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Aos dezassete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e 

dois, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se, em reunião ordinária, a Câmara Municipal de Espinho, sob 

a presidência do Senhor Presidente Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis, com a presença do Senhor Vice-Presidente, Álvaro Ferreira da 

Cunha Monteiro e dos Senhores VereadoresMaria Manuel Barbosa 

Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca,Maria de 

Lurdes Santos Ganicho,João Manuel Oliveira PassoseHélder Manuel 

Freitas Leitão Rodrigues. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente 

declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica 

da Divisão Jurídica e de Apoio à Administração.

Deliberação Nº 212/2022: 

Aprovação da ata da reunião de 3 de outubro de 2022 (ata 

n.º 21/2022):

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 21/2022 de 3 de outu-

bro, verificou-se que a mesma foi entregue em fotocópia a todos os 

seus elementos, pelo que se prescindiu da leitura da mesma, tendo 

a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do 

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, 

e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para 

efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 

aprovar a ata em questão 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 213/2022: 

Pedido de autorização para lançamento de derrama sobre o 

IRC para efeitos de liquidação e cobrança em 2023:

Presente a informação n.º 2575/2022 da Divisão Económico-Fi-

nanceira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, solicitar autorização 

à Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-

go 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da alínea 

ccc), n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, para lançamento de derra-

ma para efeitos de liquidação e cobrança em 2023, sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC), de 1,30%, nos termos do artigo 18.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais).

Deliberação Nº 214/2022: 

Proposta de fixação da taxa de participação variável no IRS 

de 2023:

Presente a informação n.º 2584/2022 da Divisão Económico-Fi-

nanceira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e determinou, por unanimidade, propor à Assembleia 

Municipal, ao abrigo da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 25.º da mesma Lei, deliberar a participação variável no impos-

to sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) de 2023, à taxa 

de 4,50%, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro.

Deliberação Nº 215/2022: 

Adenda ao Contrato interadministrativo de delegação de 

competências na Freguesia de Silvalde no âmbito do inves-

timento em infraestruturas e rede viária:

Presente a informação n.º 2603/2022 da Divisão Jurídica e de 

Apoio à Administração, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

a Minuta da Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências no âmbito de manutenção de infraestruturas e 

rede viária, outorgado em 19 de agosto de 2022, entre o Município 

de Espinho e a Freguesia de Silvalde e celebrar a referida Adenda, 

de acordo com os considerandos e termos fixados na citada Minuta.

Deliberação Nº 216/2022: 

Apresentação do livro “Em tempo de pandemia –diário de 

um Professor” de Jorge Olímpio Bento na Sala Polivalente 

do Centro Multimeios (26/10/2022 - 17h30):

Presente a informação n.º 2604/2022 do Núcleo de Património e 

Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido de Bruno Sousa, para apresentação do livro do Professor 

Jorge Olímpio Bento, intitulado “Em tempo de pandemia – diário de 

um Professor”, no dia 26 de outubro, na Sala Polivalente do Centro 

Multimeios (nos termos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5 das Normas Internas 

de Funcionamento do Centro Multimeios de Espinho).

Deliberação Nº 217/2022: 

Pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-

rios do Concelho de Espinho para utilização a título gratuito 

do auditório do Centro Multimeios de Espinho (Evento de 

Stand-UpComedy – 16/11/2022):

Presente a informação n.º 2605/2022 do Núcleo de Património e 
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Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido do Corpo de Bombeiros do Concelho de Espinho, para rea-

lização do Evento de Stand-UpComedy, no dia 16 de novembro de 

2022, no auditório do Centro Multimeios de Espinho, autorizando a 

venda de bilhetes, nos termos do artigo 7.º, n.ºs 3 e 5 das Normas 

Internas de Funcionamento do Centro Multimeios de Espinho.

Deliberação Nº 218/2022: 

Aprovação da realização do concurso “A História do Frute-

cas” (2.ª edição - ano letivo 2022/2023) e do respetivo Pro-

grama e Regras de Participação:

Presente a informação n.º 2611/2022 da Divisão de Educação e 

Cultura, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhe-

cimento e, concordando com a proposta da Divisão de Educação e 

Cultura, deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 2.ª edi-

ção do concurso “A História do Frutecas” no ano letivo 2022/2023, 

e para efeitos da sua implementação aprovar - ao abrigo das dispo-

sições conjugadas da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º, parte final da 

alínea k) e alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais (RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual) - o respetivo “Programa e Re-

gras de Participação”, nos termos dos quais funcionará e se organi-

zará a iniciativa em questão, nos termos do proposto pelos serviços.

Deliberação Nº 219/2022: 

Atribuição de subsídio à Comissão de Festas em Honra da 

Nossa Senhora dos Altos Céus e S. Mamede 2022:

Presente a informação n.º 2528/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, 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 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 220/2022: 

Atribuição de subsídio à Comissão de Festas em Honra S. 

Martinho de Anta 2022:

Presente a informação n.º 2524/2022 da Divisão de Promoção e 

Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, 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 consu-

mo de eletricidade para as ornamentações da mesma.

Deliberação Nº 221/2022:

Atribuição de apoio à realização do “ESPRAS Congress 2022 

Porto/Gaia”:

Presente a informação n.º 2606/2022 da Divisão de Saúde e In-

tervenção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e tendo presente a informação dos 

serviços, deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 3 vo-

tos contra dos vereadores do PSD, ao abrigo do disposto na alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual) aprovar a atribuição de um subsídio no valor 

3000,00€ (três mil euros) à organização do Congresso quadrienal 

da “EuropeanSocietyofPlastic, ReconstructiveandAestheticSur-

gery”. Os vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração 

de voto: “Os Vereadores do PSD, votam contra o ponto 10 da reu-

nião de Câmara de 17/10/2022- “Atribuição de apoio à realização 

do “ESPRAS Congress 2022 Porto/Gaia”, tendo em conta que não 

se reconhece qualquer justificação para a atribuição de uma verba 

de 3.000,00€ para a Organização do Congresso. Aliás, conforme é 

referido no documento, o Congresso decorreu em Gaia e Porto, pelo 

que não houve qualquer envolvimento ou participação científica do 

Município de Espinho, que justifique uma verba desta natureza e 

tão pouco teve divulgação no Concelho ou envolvimento das Enti-

dades da saúde sediadas em Espinho, que venham a trazer qualquer 

benefício para os nossos Munícipes, revelando uma gestão pouco 

criteriosa das verbas públicas. Acrescenta-se que, mais uma vez, foi 

trazido à reunião de Câmara para votação, um documento relativo 

a um ato já praticado, sem que este Executivo assuma tratar-se de 

um pedido de ratificação de uma decisão já tomada. Recorda-se que 

o evento decorreu entre os dias 5 e 7 de outubro.”. Os eleitos do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O ESPRAS Congress 

2022 Porto/Gaia trata-se do maior e mais prestigiado congresso 

europeu na área da cirurgia plástica e reconstrutiva, reunindo espe-

cialistas de vários pontos do globo. Sendo um congresso quadrienal 

com uma organização disputada por vários países, a sua organiza-

ção e presidência na edição de 2022 foi atribuída à Unidade de Ci-

rurgia Plástica Reconstrutiva do Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho e o evento contou com a presença de cerca de 600 

dos mais reconhecidos e prestigiados profissionais de diferentes 

países nesta área. Não podendo ter sido realizado em Espinho, nem 

em Vila Nova de Gaia, por razões de natureza logística, o Município 

de Espinho contou com um espaço próprio no Congresso e com di-

ferentes soluções de comunicação e posicionamento institucional 

onde foi efetuado um trabalho de divulgação e promoção do con-

celho, expondo as suas potencialidades e atraindo um importante 

segmento turístico. Pelo exposto, os vereadores eleitos pelo Parti-
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dos Socialista votam favoravelmente a proposta.”

Deliberação Nº 222/2022: 

Proposta de subsídios a conceder pelo Turismo de Portugal 

a entidades com relevância social no Município de Espinho

Presente a informação n.º 2610/2022 da Divisão de Saúde e Inter-

venção na Sociedade, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos 

do PS e 2 votos contra dos vereadores do PSD, aprovar a atribuição 

dos subsídios mencionados na informação dos serviços acima refe-

rida às entidades de relevância social do Município constantes da 

lista apresentada. O Vereador do PSD, Hélder Manuel Freitas Leitão 

Rodrigues, não participou na discussão e votação deste assunto 

por impedimento legal. Os vereadores do PSD apresentaram a se-

guinte declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, votam contra o 

ponto 11 da reunião de Câmara de 17/10/2022- “Proposta de sub-

sídios a conceder pelo Turismo de Portugal a entidades com rele-

vância social no Município de Espinho”, tendo em conta que não foi 

apresentado nenhum documento de suporte à avaliação da justeza 

dos valores propostos, nomeadamente, que informem quais os cri-

térios de atribuição dos valores, legalidade das entidades conside-

radas, cumprindo os requisitos impostos pelo Turismo de Portugal, 

plano de atividades e respetivo mérito, que permitam uma análise 

justa e isenta. Os Vereadores do PSD, consideram que o atual Exe-

cutivo do PS, em funções, perdeu uma grande oportunidade de dar 

cumprimento ao que criticava no Executivo do anterior mandato, e 

cita-se “a Câmara Municipal de Espinho distribui estes subsídios de 

forma arbitrária, sem regras ou critérios públicos e explícitos que 

justifiquem a sua pertinência, mérito e até de legalidade quanto a 

esta importante e necessária distribuição de recursos públicos para 

entidades privadas que de facto, exerçam atividades com relevância 

e com valor no concelho de Espinho.” Os Vereadores do PSD consi-

deram que as Instituições do Concelho que prestam um inestimável 

serviço à Comunidade, nomeadamente, desenvolvendo atividades 

de solidariedade, Igualdade, inclusão e humanização, tão essenciais 

nos tempos que correm, são merecedoras de apoio, em muitos ca-

sos, fundamental à sua própria existência, pelo que apenas votam 

contra, por este Executivo não ter dado cumprimento ao que outro-

ra entendia ser necessário, e cita-se “i) a necessidade de transpa-

rência no processo; ii) para a apresentação dos critérios de atribui-

ção das verbas; iii) da necessidade de avaliação da utilização ou não 

das verbas já atribuídas, iv) da sua verdadeira capacidade de aplica-

ção e execução; e por fim v) da pertinência das verbas atribuídas.”. 

Os eleitos do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “O 

Presidente e os vereadores do PS, continuam a subscrever as suas 

declarações pretéritas, no que ao assunto em questão, diz respeito. 

Dito isto, impõe-se rigor e transparência no processo de atribuição 

das verbas, com base em critérios definidos em Regulamento pró-

prio redigido para o efeito. O primeiro ano de mandato, apresentou-

-se como um ano atípico, atenta a escassez de recursos humanos e 

técnicos, que permitissem em tempo útil ter o tão almejado Regula-

mento pronto e em funcionamento. Face ao supra exposto, atenta a 

ausência de qualquer Regulamento anterior, optou-se pela adoção 

de linhas de orientação consubstanciadas em princípios de justiça, 

equidade, razoabilidade e bom senso, conceitos abstratos, mas que 

nos permitiram efetuar o estudo e apreciação de cada uma das mais 

de 100 candidaturas apresentadas, numa análise que se pretendeu 

justa e isenta, onde o critério mor se pautou pela apreciação dos 

projetos que evidenciaram atividades com relevância social na área 

do município de Espinho. Nos termos do Decreto Regulamentar nº 

29/88 de 03 de agosto foi aferida a legalidade de cada uma das en-

tidades, cumprindo os requisitos impostos pelo Turismo de Portu-

gal, o plano de atividades e o mérito de cada uma das candidaturas. 

Assim, foi possível aferir da relevância social dos projetos apresen-

tados, com especial relevância para as instituições, que parceiras da 

autarquia na transferência de competências de Ação Social e RSI, 

concretizadas no Decreto-Lei 55/2020 e operacionalizadas pelas 

Portarias 63/2021 e 65/2021, mereceram a nossa melhor aten-

ção.”.

Resumo diário de tesouraria:

Presente o resumo diário de tesouraria do dia 07 de outubro de 

2022 que apresentava os seguintes saldos:DOTAÇÕES ORÇAMEN-

TAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhen-

tos e quarenta e ummil oitocentos e oitenta euros e oitenta e dois 

cêntimos). Seis milhões oitocentos e quarenta e seis milsetecentos 

e cinquenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES 

NÃO ORÇAMENTAIS – Ummilhão e noventa e três mil novecentos e 

cinquenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos. A Câmara foiain-

da informada que, até ao dia 07 de outubro do corrente ano foram 

cabimentadas despesas no valor detrinta e nove milhões e trinta 

e quatro mil e setenta e um euros e quinze cêntimos, tendo sido 

efetuadospagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e um 

milhões seiscentos e vinte e sete mil cento e dozeeuros e noventa 

e dois cêntimos.

Listagem das iniciativas realizadas na Sala Polivalente da 

Biblioteca Municipal que beneficiam da isenção prevista no 

ponto 5 da Parte A da Tabela de Preços (ciclo de conferên-

cias da ACIVE sobre Globalização novembro de 2022 a abril 

de 2023):

A Câmara, tendo presente a informação dos serviços da Biblioteca 

Municipal José Marmelo e Silva, tomouconhecimento das iniciati-

vas, de âmbito estritamente cultural, que serão levadas a cabo pela 

ACIVE(entidade sediada no concelho de Espinho) de novembro de 

2022 a abril de 2023 na Sala Polivalente daBiblioteca, que, con-

tribuindo para a promoção cultural, com interesse municipal e ten-

do lugar dentro dohorário normal de funcionamento e expediente, 

beneficiam da isenção prevista no ponto 5 da Parte A daTabela de 

Preços do Município de Espinho para 2022.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:
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O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor.

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente ata 

que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da Divisão 

Jurídica e de Apoio à Administração.

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica
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// INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
RESULTADOS FINANCEIROS ATÉ 31 DE OUTUBRO’22



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de outubro de 2022 é apresentada no quadro seguinte, o 
qual resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da 
classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos – 
despesa – conforme definido na contabilidade pública.
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RECEITA Outubro - 2021 Outubro - 2022
Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada

Própria 12 455 532 12 424 003 17 018 152 16 930 971
Impostos Diretos 5 646 566 5 543 592 5 909 951 5 835 076
Taxas, Multas e Outras Penalidades 1 196 554 1 155 580 1 479 771 1 480 213
Rendimentos de Propriedade 445 822 587 019 437 017 436 927
Venda de Bens e Serviços Correntes 5 095 017 5 066 886 5 609 364 5 600 074
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 70 514 69 864 32 849 29 481
Reposições não abatidas no Pagamento 1 061 1 061 7 320 7 320
Saldo da Gerência Anterior 0 0 3 541 881 3 541 881

Alheia 23 180 194 23 123 562 13 765 316 13 765 316
Passivos Financeiros 8 618 700 8 618 700 0 0
Fundos Municipais 6 313 863 6 313 863 6 325 084 6 325 084
Outras Transferências 8 247 631 8 190 999 7 440 232 7 440 232

Total da Receita 35 635 727 35 547 565 30 783 468 30 696 287

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 28 080 706 21 991 277 78,31%
Receitas de Capital 10 359 890 5 155 810 49,77%
Outras Receitas 3 543 381 3 549 200 100,16%

Total da Receita 41 983 977 30 696 287 73,11%

Própria
55%

Alheia
45%

Receita Cobrada 2022
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DESPESA Outubro - 2021 Outubro - 2022
Faturada Paga Faturada Paga

Encargos Funcionamento 15 822 659 14 709 550 16 176 043 15 831 809
Pessoal 8 451 670 8 293 941 9 121 232 8 995 619
Aquisição de Bens e Serviços 6 972 708 6 052 071 6 691 280 6 484 456
Outras Despesas Correntes 398 281 363 538 363 531 351 733
Serviço da Dívida 942 886 941 869 987 051 987 051
Juros e Outros Encargos 108 780 107 763 129 463 129 463
Passivos Financeiros 834 106 834 106 857 588 857 588
Investimento Global 13 711 153 12 663 460 5 445 126 5 299 155
Aquisição de Bens de Capital 13 278 799 12 338 724 5 198 668 5 052 697
Transferências de Capital 405 526 304 616 246 458 246 458
Ativos Financeiros 26 827 20 120 0 0
Restantes Despesas 1 679 876 1 547 152 2 054 758 2 051 258
Transferências Correntes 1 679 876 1 547 152 2 054 758 2 051 258
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 32 156 573 29 862 030 24 662 978 24 169 273

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 26 535 786 18 012 530 67,88%
Despesas de Capital 15 448 191 6 156 743 39,85%

Total da Despesa 41 983 977 24 169 273 57,57%

66%

4%

22%

8%

Despesa Paga 2022 

Encargos Funcionamento

Serviço da Dívida

Investimento Global

Restantes Despesas



INFORMAÇÃO FINANCEIRA .

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

Julho - 2021 Julho - 2022

Dívida

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

AM ESPINHO  N.º 5       DEZEMBRO’’22 31

PARTICIPAÇÕES 
DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO         2 769 324,01 € 0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS            661 030,00 € 0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084            299 350,00 € 0,20%
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL 513606181            361 680,00 € 0,90%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS         2 095 315,90 € 3,82%
LIPOR 501394192         1 076 123,33 € 3,87%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305            140 237,58 € 2,60%
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS TERRAS DE SANTA MARIA 501651888            878 954,99 € 16,67%

PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA              12 978,11 € 1,16%
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435              12 978,11 € 1,16%

OUTRAS ASSOCIAÇÕES                7 200,00 € 4,80%
ENERGAIA 504454536                7 200,00 € 4,80%

QUOTIZAÇÕES              50 228,55 € 
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU" 503533114                     72,00 € 
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS 501121250                   240,00 € 
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 501062769                   100,00 € 
ENERGAIA 504454536                2 604,49 € 
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435                1 500,00 € 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413                5 003,06 € 
ADSE 600000303                   860,00 € 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 513864202                1 425,00 € 
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517                7 500,00 € 
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413              28 704,00 € 
FÓRUM OCEANO 509072763                2 000,00 € 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS G61045605                   220,00 € 

TOTAL         2 826 752,56 € 0,82%

DÍVIDA Outubro - 2021 Outubro - 2022
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 22 039 019,88 22 351 089,25

1. Empréstimos 20 887 469,21 21 199 538,58
2. Outros Credores 1 151 550,67 1 151 550,67
Outros - Médio e Longo Prazos 1 151 550,67 1 151 550,67

0,00 0,00

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 5 428 048,95 2 448 259,03

1. Empréstimos 1 520 869,86 503 127,08
2. Fornecedores e Credores 2 293 072,21 513 048,26
2.1. Fornecedores c/c 897 383,26 177 031,86
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 111 488,00 40 369,67
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 932 424,23 141 565,28
2.4. Estado e outros entes públicos 67 513,50 63 714,10
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 284 263,22 90 367,35
3. Operações de tesouraria 1 614 106,88 1 432 083,69
3.1. Estado e outros entes públicos 137 082,00 123 115,97
3.2. Clientes e utentes com caução 55 074,83 50 592,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1 139 259,00 1 165 603,28
3.4. Outros Credores 282 691,05 92 771,49
4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

TOTAL 27 467 068,83 24 799 348,28
* Dados provisórios à data de 31/10/2022
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Pagamentos em Atraso Outubro - 2021 Outubro - 2022 D
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 0 0 n.a.
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 0 0 n.a.
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 0 0 n.a.
Mais de 360 dias 0 0 n.a.
Total Geral 0 0 n.a.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022 - Outubro
Designação do Eixo, Programa e Projeto / Acão Dotação Pagamento Tx. Ex.

1 FUNÇÕES GERAIS 3 600 245 2 108 010 58,55%
SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3 034 156 1 641 415 54,10%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 034 156 1 641 415 54,10%
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 566 089 466 595 82,42%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 566 089 466 595 82,42%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 19 027 530 10 071 411 52,93%
EDUCAÇÃO 3 623 725 2 340 308 64,58%
ENSINO NÃO SUPERIOR 2 254 025 1 537 132 68,19%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1 369 701 803 176 58,64%
SAÚDE 34 447 0 0,00%
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 146 694 65 269 44,49%
SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 146 694 65 269 44,49%
HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 12 371 024 6 830 744 55,22%
HABITAÇÃO 966 788 25 942 2,68%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 5 408 398 2 462 086 45,52%
SANEAMENTO 1 971 349 1 475 811 74,86%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1 593 058 1 131 335 71,02%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1 134 675 783 865 69,08%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1 296 756 951 706 73,39%
SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 2 851 640 835 090 29,28%
CULTURA 300 305 261 449 87,06%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 2 529 477 573 641 22,68%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 21 858 0 0,00%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 2 535 673 1 031 198 40,67%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 1 660 015 658 131 39,65%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0 0 n.a.
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.
COMÉRCIO E TURISMO 607 861 270 481 44,50%
MERCADOS E FEIRAS 0 0 n.a.
TURISMO 607 861 270 481 44,50%
OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 267 797 102 586 38,31%

4 OUTRAS FUNÇÕES 1 986 586 1 017 879 51,24%
OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1 986 586 1 017 879 51,24%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 0 0 n.a.

Total Geral 27 150 034 14 228 498 52,41%
n.a.

* Dados provisórios à data de 31/10/2022
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// SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

ATIVIDADES REALIZADAS DE 01 DE AGOSTO A 31 DE OUTUBRO’22



SERVIÇOS

Programa “EUSOUDIGITAL”
O programa é totalmente gratuito e compõe-se da vontade de 
uma rede de voluntários para ajudar pessoas com mais de 45 
anos a adquirirem competências de iniciação relativas à utili-
zação da internet. O objetivo do projeto passa pela criação de 
1.500 centros de aprendizagem por todo o país, permitindo 
que o mesmo chegue a um milhão de pessoas até ao final de 
2023. Trata-se de uma iniciativa do Governo, através da Estru-
tura de Missão Portugal Digital, da Caixa Geral de Depósitos 
e do MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa, sendo 
cofinanciado pelo Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu 
da União Europeia. As ações são ministradas por um conjunto 
de Mentores voluntários, no Centro EUSOUDIGITAL de Espinho, 
que funciona na Biblioteca Municipal. (10 participantes)

“Mergulha” na leitura – Biblioteca de praia
Espinho contou, desde o dia 8 de julho de 2022, com duas mini 
bibliotecas de verão, na zona das praias em frente à piscina e 
37. Esta iniciativa permitiu que qualquer pessoa pudesse esco-
lher a sua leitura de praia sem qualquer tipo de inscrição.
O Município de Espinho, que dinamizou a iniciativa através da 
sua Biblioteca Municipal, pretendeu, utilizando duas estruturas 
reaproveitadas (armário refrigerado), oferecidas pela empresa 
“Restifrio”, situada em Anta, promover um projeto educativo e 
cultural, de conceito simples, mas diferenciador. 
De forma democrática, descentralizada e gratuita, a leitura fi-
cou acessível a toda a população e veraneantes. “Leva, “Mer-
gulha” e Devolve” foi o mote subjacente a este projeto, de livre 
acesso, sem a presença de funcionários, nem prazos de devolu-
ção, porque o sistema foi assente na confiança e na cidadania.  
Nestas Mini Bibliotecas, os leitores encontraram livros de di-
versos géneros, selecionados das doações que não foram in-
tegradas na coleção da Biblioteca Municipal, maioritariamen-

te de ficção, dirigidos a adultos, crianças e jovens, em língua 
portuguesa e estrangeira. O objetivo foi promover a leitura de 
forma gratuita e espontânea, aumentar os índices de literacia, 
estreitar os laços comunitários e exercitar a cidadania, apelan-
do à comunidade que respeitassem estes espaços para os fins 
a que se destinaram.
629 empréstimos

Até 12 de agosto | “MoMa e as suas dramatur-
gias - Mostra Mandrágora” | “F.U.N.I.L.”
Marioneta que deu vida ao espetáculo “F.U.N.I.L.”. O espetáculo 
“F.U.N.I.L.” é essencialmente um relato sobre a perda da ino-
cência e a busca da identidade. Terna melancolia, sobre crian-
ças cuja inocência choca com a intriga e a perversidade de uma 
sociedade profunda em que vivem. A criança tulipa, nasce e 
a sua risada é profunda. Naquelas cidades não há lugar para 
crianças tulipa, ficam por isso condenadas ao não-lugar, terão 
assim que iniciar uma jornada pela procura do seu espaço, que 
podem nunca vir a encontrar. O grotesco, o obscurantismo, e o 
vazio interior povoam os mundos que as rodeiam, e não existe 
espaço para a inocência.
O espetáculo é essencialmente um relato sobre a perda da 
identidade, que cada vez é mais veloz e assustadora. Através 
de uma pintura desencantada das cidades que os personagens 
percorrem, reflexo da nossa sociedade, o espetáculo pretende 
criar uma intriga memorável, onde expõe os traumas da perda 
da inocência, ou a condenação da preservação da mesma. Estas 
cidades não existem, como eventualmente não existirá nenhu-
ma destas personagens, trata-se de um confronto de ideias, de 
auscultações, a que o público é convidado a assistir e a encon-
trar em si, o sentido. Aqueles que se conseguem encontrar, são 
Tulipas para todo o sempre, mas ficam condenados a navegar 
como barcos à deriva, sem ninho, sem lugar.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

BIBLIOTECA MUNICIPAL
A destacar, nos meses de verão, a disponibilidade de livros, de uma forma livre, mas monitorizada pelos 
serviços da biblioteca, em duas estruturas localizadas na zona das praias. Este projeto permitiu que a 
comunidade e os veraneantes usufruíssem da leitura de livros num ambiente diferente, tendo-se evi-
denciado uma grande adesão pelo número de empréstimo de livros, que desde julho a setembro foram 
contabilizados 941.
Com o início do ano letivo, o serviço educativo promoveu a atividade “brincar às profissões”, que per-
mitiu a mais de meia centena de crianças explorar diversas profissões, através do testemunho de 
diversos profissionais nas suas diferentes funções. 
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Total de inscrições de leitores: 126
Total de Empréstimos: 2614
Total de Visitantes: 26715

Total de Pedidos de Instalações: 17
Total de Participantes nas atividades: 4598
Total de Doações de livros: 38
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Também tiveram a oportunidade de usufruir de uma seleção 
de livros que versam sobre filosofia.
331 visitantes

“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.
88 participantes

Afetos por telefone
Se tem mais de 65 anos, não perca a oportunidade de ouvir 
uma história, contar as suas vivências de infância e receber o 
nosso afeto.
Organização: Serviços Educativos da Divisão de Cultura e Mu-
seologia; Divisão de Ação Social Intergeracional e Saúde; Divi-
são de Desporto; Câmara Municipal de Espinho
72 participantes

Crescer com histórias
A atividade “Crescer com histórias” consiste na narração de 
contos, fábulas e lendas. Poderá ser acompanhada de uma ati-
vidade prática relacionada com a história. Esta sessão pretende 
despertar e estimular a imaginação infantil, provocar e orientar 
a reflexão, bem como o desenvolvimento da linguagem e o en-
riquecimento do vocabulário, criando hábitos de leitura.
Público alvo: Pré-primária
335 participantes

De 23 de agosto a 2 de outubro
“MoMa e as suas dramaturgias - Mostra Man-
drágora” | “Lenheiras”
Lenheiras, mulheres que carregam lenha é uma viagem para a 
construção de uma identidade. A escavação por dentro daquilo 
que “parece ser” para tornar visível o invisível. O espetáculo 
cria um espaço-tempo de ambiguidade e provocador de desco-
bertas, reconhecimento e recriação por parte do espetador. As 
duas personagens transportarão os dois feixes de lenha, duas 
pequenas máquinas de cena que se desdobrarão teatralmente 
nas várias coreografias e ambiências do espetáculo.
Também houve oportunidade de usufruir de uma seleção de 
livros que versaram sobre lendas do Norte de Portugal.
1128 visitantes

De 5 e 9 de setembro
“Brincar às profissões”
Atividade que pretendeu explorar e ampliar o conhecimento 
das crianças em relação às diversas profissões e também per-
mitiu o desenvolvimento de atitudes de respeito e cooperação 
com as pessoas nas suas diferentes funções.
Objetivos:
- Conhecer a diversidade das profissões. 
- Desenvolver a linguagem oral e escrita, a comunicação. 
- Perceber as características e importância de cada profissão. 
- Despertar o interesse pela escolha consciente da profissão. 
- Aprender a respeitar o outro. 

Público: Crianças dos 6 aos 12 anos de idade (10 crianças por 
atividade). Horário: das 14h30m às 16h30m
66 participantes

Dia 24 de setembro e 22 Outubro
Art&Yoga com Susana Pessoa Neves
Descobrir quem somos brincando com elementos da natureza.
Art&Yoga é uma atividade para exploração da natureza de 
uma forma lúdica e criativa. O objetivo é criar arte com o que 
a natureza nos oferece. Uma atividade divertida e criativa. 
Pouco é necessário, apenas olhos curiosos e mãos criativas.  
Sempre que o tempo permitir a atividade desenvolve-se no 
exterior. Nos dias em que o tempo não permitir a atividade 
desenvolve-se na Biblioteca.
16 participantes

De outubro a dezembro
“MoMa e as suas dramaturgias – Mostra Man-
drágora” | Queixa-te
Explorando por completo a riqueza imaginativa da peça origi-
nal — os absurdos feitos, os enganos fantásticos, os encontros 
estranhos, as ilusões de d. Quixote e o comportamento bizarro 
do seu escudeiro e amigo sancho pança, esta criação mistura 
a sátira, o burlesco e fantasias surreais. D. Quixote está velho 
e cansado, mas a sua sede de aventura é infinita. Erguem-se 
muros que estão a separar o mundo e D. Quixote que ainda 
não encontrou sua Dulcineia quer destruir esses muros, não 
vá dar-se o caso de Dulcineia estar do outro lado do mundo. 
Precisará da ajuda de Sancho que, à procura da ilha para ser 
Governador, embarca nesta aventura. Cedo descobrem que os 
dois juntos, são mais originais do que qualquer um dos dois 
sozinho… O muro vai-se erguendo à sua passagem e do outro 
lado está o caminho para a humanidade.
1128 visitantes

Dia 1 de outubro, às 11h00
1, 2, 3… Read & Play with Me!
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movi-
mento para crianças! O objetivo é a aprendizagem da língua 
inglesa de uma forma natural, utilizando o corpo (TPR Total 
Physical Response), através da exploração de histórias em in-
glês, das artes, da música, da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Periodicidade: um sábado por mês
31 participantes

Dia 1 de outubro, às 15h00
Lançamento do livro “Estado civil: divorciada” 
de Joana Carvalho
JOANA CARVALHO, nascida em 25 de Julho de 1978, no Porto. 
Iniciou a formação em dança clássica e moderna pela Royal 
Academy of Dance, com cinco anos de idade. Entre 1994 e 
2001 foi bailarina da Companhia de Dança de Aveiro. Licen-
ciada em Economia. Trabalhou em contabilidade e auditoria 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .

AM ESPINHO  N.º 5       DEZEMBRO’’2236



. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Dia 20 de outubro, às 21h30
Onda Poética
Tema: A Indolência de outubro
Coordenação: Clara Oliveira; David Cardoso; Li Viana
Leituras pelo coletivo da “Onda Poética” ; Música: Rui Flash
39 participantes

Dia 22 de outubro, às 11h00
Bebéteca “Conto outono!” por Rita Sineiro
“Com cada folha que cai chega a nós uma história vinda do bos-
que mais longínquo. Com cada folha que cai os contos mudam 
de cor e começam a cheirar a castanhas. Com cada folha que 
cai os bichos chamam-nos para ir em busca de bolotas. Vamos 
apanhar do chão a magia do Outono?”
Público alvo: crianças a partir dos 3 meses e famílias
21 participantes

Dia 22 de outubro, às 15h00
Lançamento do livro “Ilusão” de Elena Migueis 
(Laura Macedo Quintas)
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, já familiarizada 
com estes atos, foi o palco para o lançamento do romance de 
Elena Migueis, pseudónimo de Laura Macedo Quintas. A autora 
espinhense é licenciada em enfermagem, com a especialidade 
em enfermagem de reabilitação. Durante trinta e seis anos, o 
seu percurso profissional foi no Hospital de Espinho e exercen-
do funções de chefia, foi convidada pelo Conselho de Admi-
nistração, após a especialidade em reabilitação, a instalar e a 
chefiar esta nova valência, inexistente até à data. Toda a sua 
experiência profissional, pessoal e valores incutidos por uma 
família conservadora, foram importantes para o desenvolvi-
mento da pessoa que é atualmente.
Esta apresentação contou com sala cheia e teve como orado-
res Drª Rita Bulhosa (moderadora); Prof. José Moreira da Silva, 
Drª Lurdes Vita, Drª Paula Bulhosa, Drº Jorge Macedo, Jurista 
Cristina Fernandes e Artista Plástico Mestre António Macedo. 
O lançamento da obra da escritora espinhense decorreu a 22 
de outubro e contou com a presença da vereadora da Câmara 
Municipal de Espinho, Dr.ª Leonor Lêdo Fonseca.
Esta obra transporta-nos para uma narrativa em que as per-
sonagens, Clara, Clarisse e Berta, cada uma à sua maneira, ex-
põem de forma genuína as suas vivências e experiências de 
vida. Três mulheres possuidoras de histórias deslumbrantes, 
com similaridades às mulheres de todo o mundo.
102 participantes

Dia 29 de outubro, às 15h00
Apresentação do livro “Breaking the Silence” 
de Ester de Sousa e Sá
A autora espinhense Ester de Sousa e Sá, apresentou no dia 29 
de outubro, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, o seu 
mais recente livro de poemas “Breaking the Silence”.
Ester de Sousa e Sá nasceu em Anta, mas viveu mais de quatro 
décadas em Moçambique e África do Sul. A escritora tem tido 
uma atividade criativa intensa desde que regressou a Portugal, 
publicando agora esta compilação de 70 poemas, traduzidos 

em várias empresas. Atualmente é líder de equipa num centro 
de serviços financeiros partilhados de uma multinacional, no 
Porto. É formada em Yoga pela AETO (Associação Europeia de 
Terapias Orientais), facilitou a prática de yoga entre 2013 e 
2017. Interessa-a o desenvolvimento contínuo de pessoas e 
de equipas. Tem formação em Hipnose Clínica, pelo Templo da 
Mente, Institute – Carlos Pinto–, e em Coaching, Liderança e 
Comunicação pela Primeline – Susana Torres. Vive em Espinho, 
com os seus três gatos.
25 participantes

Dias 6 e 7 de outubro
Encontro com o escritor Marco Taylor
Marco Taylor, nasceu em 1973. Cresceu na Portela de Saca-
vém. Professor de Educação Visual e Educação Tecnológica 
(atualmente, apenas se dedica aos livros e à ilustração) e For-
mador de Professores. Frequentou a Escola Secundária Artís-
tica António Arroio e a Escola Superior de Educação de Beja. 
Realiza exposições coletivas e individuais de pintura, escultura 
e ilustração desde 1995. Foi o criador e o diretor do Animatu 
– festival internacional de cinema de animação digital, que se 
realizou em Beja durante vários anos. Começou a publicar livros 
no final de 2013. Tem vários livros recomendados pelo Plano 
Nacional de Leitura.
533 participantes

Dia 15 de outubro, às 11h00
Contos e Cantos para Infantes
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
Criativo por natureza, improvisador por vocação, contador por 
paixão e formador por sentido de dever e prazer pela partilha 
de conhecimento. Contar histórias é a melhor forma de trans-
mitir ideias, conceitos e informação de forma lúdica e cativan-
te, quer para miúdos quer para graúdos.
Inscrições prévias, destinadas a crianças com idades compreen-
didas entre os 2 aos 5 anos.
9 participantes

Dia 15 de outubro, às 15h00
Workshop “Lanches saudáveis para crianças”
Apresentação do livro “Alice no país das Lentilhas” de 
Nuno Alvim
A propósito do Dia Mundial da Alimentação que se comemorou 
no dia 16 de outubro, o eixo 2 (intervenção familiar e paren-
tal) do CLDS 4G Espinho Vivo promoveu no dia 15 de outubro, 
pelas 15h, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, um 
workshop para pais e cuidadores, dedicado à temática “lanches 
saudáveis para crianças” e que foidinamizado pelo Restaurante 
Terra Viva.
Para os mais pequenos/as foi ainda apresentado pelo autor e 
também presidente da Associação Vegetariana Portuguesa o 
livro infantil “Alice no País das Lentilhas”.
25 participantes
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EXPOSIÇÕES

O Museu Municipal de Espinho exibiu durantes os meses de agosto a outubro de 2022 as exposições, “Cabral Pinto – 75 anos. Olhar 
o Tempo no futuro que passa”, “2121 – Retrospetiva ou Talvez Não”, fotografia de Lauren Maganete, “Menino do Coro”, de Ricardo 
de Campos, “Mal me Quer, Bem me Quer, Muito, Pouco ou Nada”, de Maria João Damas, e “Desapego” de Inês Pargana.

“Cabral Pinto – 75 anos. Olhar o Tempo no futuro que passa”
Nos seus 75 anos, Cabral Pinto (Espinho, 1947), artista visual, interventor cultural, Diretor Artístico da Bienal de Cerveira propôs-nos 
um olhar o tempo no futuro que passa numa exposição de caráter antológico que, não sendo uma retrospetiva fechada, propõe um 
olhar reflexivo sobre a produção artística pessoal de mais de cinco décadas. A proposta expositiva organizou-se em torno de quatro 
núcleos relativamente autónomos - obras iniciais e da juventude/ obra gráfica / obras da maturidade e da atualidade / e projeto as 
Burkas. O conjunto das obras em exposição remete-nos para o mundo criativo do autor, onde a unidade estética da obra apresentada 
nos revela um criador exigente cujas referências representativas / figurativas se inscrevem de um modo original no universo plásti-
co do expressionismo / abstracionismo lírico. Cabral Pinto convidou para esta exposição quatro amigos /artistas visuais - Fernando 
Saraiva, Manuel Porfírio, Sá Coutinho e Sobral Centeno – autores de projetos artísticos que sendo, conceptual e formalmente, muito 
diversos, comportam nos trajetos de vida e na estória da criação artística e intervenção sociocultural a cumplicidade da amizade.

“2121 – Retrospetiva ou Talvez Não”, fotografia de Lauren Maganete
A fotografia de Lauren Maganete fascina por cada instante que partilha com a objetiva que a acompanha em permanência, numa 
dadiva de construção de uma identidade e interioridade que comunica connosco, de forma impune e transversal em temperamento 
que não cessa de transgredir ... amando. Nessa paixão que nos contagia, fala-nos de si e da sua permanente viagem... porque ela é de 
permanência ... mas em continuo movimento. Para onde? Talvez não consigamos respostas, porque nos esventra com advérbios de 
compara9ao feitos imagens. Momentos ou instantes que nos instigam a falar-lhe... a perguntar-lhe ... a interrogar-nos... A sua foto-
grafia e a simplicidade do todo, do conjunto, do percurso no quotidiano que não esgota. 0 compromisso com os passos que esbarram 
permanentemente com os seus flashes.

“Menino do Coro”, de Ricardo de Campos
A exposição “Menino do Coro”, ensaia uma possível retrospetiva sobre a obra de Ricardo de Campos, entre 1998 e 2022. As con-
dições do Museu Municipal de Espinho propiciaram esse exercício de reflexão ampla, sobre a obra de um autor que encontra na 
pintura o seu meio preferencial de expressão. Séries de pinturas vão-se sucedendo, contando uma história cuja narrativa se centra 
em diferentes momentos do percurso do autor e nos referentes que apoiam um trabalho obsessivo. Apesar do largo período que 
abrange a exposição, esta incidiu de forma mais persistente na produção de 2012 em diante, momento em que o autor questionou 
os suportes e passou a trabalhar essencialmente em grandes formatos. O desenho passou a ter mais protagonismo e as zonas sem 

pela própria em inglês, um vez que é uma autora bilingue.
O prefácio é assinado por Dinis Borges, professor no Portu-
guese Beyond Borders Institute, da Universidade Estatal da 
California. wBreaking The Silence foi apresentado por Maria 
Manuela Aguiar, e teve a colaboração da antiga jornalista e 
apresentadora da RTP, Ivone Dias Ferreira. A sessão contou 
também com a presença da vereadora da Câmara Municipal de 
Espinho, Maria Manuel Cruz.
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“Este livro é sobre poesia escrita com o coração. Embora eu 
tenha nascido em Portugal, quando era criança emigrei com 
meus pais e morei na África Austral 44 anos. Em 1996 voltei 
às minhas raízes, o meu país de nascimento. Viver em África 
foi de facto uma experiência de vida que enriqueceu a minha 
caminhada na terra…”
10 participantes

MUSEU MUNICIPAL / FACE
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla vários serviços integrando uma vertente 
de desenvolvimento cultural e preservação da memória coletiva da comunidade local através de duas 
exposições permanentes dedicadas a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte Xá-
vega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de exposições temporárias de inegável qualidade, 
dando a conhecer ao grande público os mais variados e conceituados trabalhos nas áreas da pintura, 
escultura, desenho e fotografia.

Total de visitantes neste três meses: 1646
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pintura aparecem com mais predominância. A representação do corpo permanece, em especial a do corpo feminino. Muitas das cenas 
são retiradas do quotidiano onde tarefas habitualmente atribuídas ao fazer feminino surgem num contexto de linguagem fetichista 
e voyeurista. Esta exaltação do corpo enquanto elemento de representação conduz a um caminho do questionamento do que é o 
vazio, do que é o limite ou o contorno enquanto delimitação da ausência, do que é carne enquanto matéria corpórea e volume, do 
que é pele enquanto superfície, interior, exterior, dentro, fora.

“Mal me Quer, Bem me Quer, Muito, Pouco ou Nada”, de Maria João Damas
“Mal me quer, bem me quer, muito, pouco ou nada” ergue-se através da utilização de objetos de uso comum que apropriados se apre-
sentam dominantes na sua intenção. Estanques na sua forma e de forma intencionalmente demorada, foram adquirindo uma nova 
interpretação, ganhando outras formas, outras expressões nos seus propósitos. “Mal me quer, bem me quer, muito, pouco ou nada” é 
um projeto intimista que, promovendo o espaço de reflexão, vai questionando o lugar da condição humana, na vida atual, revelando 
através das suas peças o conhecimento da emoção, ou a falta dele.
Considerando uma das mais incompreensíveis problemáticas contemporâneas, a violência doméstica, e utilizando a arte através da 
instalação, “Mal me quer, bem me quer, muito, pouco ou nada” unifica e relaciona outros temas como o desamor, as expectativas, o 
romance, a violência, a morte e a forma como se concebe o quotidiano das vítimas, evitando no entanto a linguagem visual utilizada 
habitualmente, a qual reflete tantas vezes uma imagem que tende a quantificar e que nos catapulta para um labirinto de números 
fazendo esquecer o essencial, os seus rostos. A partir do uso da instalação, Maria João Damas, em “Mal me quer”, questiona, numa 
atitude particularmente crítica, a imagem que cada um de nós edifica anulando os sentidos que nos conduzem à distância que segura 
o nosso bem-estar no mal dos outros. “Mal me quer, bem me quer, muito, pouco ou nada”, simboliza a crença inocente de podermos 
ser amados com o cair de cada pétala.

“Desapego” de Inês Pargana
Inês Pargana pinta histórias por construir, personagens que ganham vida através da imaginação, construções realizadas em conjunto 
com a comunidade de seguidores no Instagram. As mulheres de “Desapego” não são frias nem egoístas. Não são desinteressadas 
nem desvinculadas. Não se crê que sejam budistas e muito menos taoistas. São mulheres com histórias: a Astrid apanhou uma ra-
tazana no baile e a festa pôde continuar noite dentro; A Fabiana e a Tatiana não resistem à tremenda fofoquice sobre a Fernanda. 
Ninguém poderia imaginar, mas a Fernanda dorme na cama com o RonRon, o seu tigre de estimação e mandou tatuar o seu retrato 
no interior da coxa direita. Apesar do gato saber guinchar como um rato, a Vera não deixou de o estrafegar e beijocar. Lygia dança 
solitária com Marie. Nunca ouviu “antes só que mal-acompanhada” (mas não deixa de aparecer no baile). A Menina Blanche nasceu 
num palácio que não consegue sustentar. Apesar dos seus vestidos de marca, é ela quem faz a faxina dia e noite, sem parar. Úrsula 
não é pequena… é menor. Gosta de polvo à galega. Não perde um baile …. mas esta ratazana tirou-lhe a vontade toda de dançar. O 
Ovo já é pinto e esconde-se atrás da sua protetora mãe galinha.
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FORUM DE ARTE E CULTURA DE 
ESPINHO

No Forum de Arte e Cultura de Espinho realizaram-se durantes os 
meses de agosto a outubro as atividades seguintes: apresentação 
da Coletânea Galaico-Portuguesa, coordenada por Ester de Sousa 
e Sá; sessão de poesia pelo grupo “Poesias em Folhas de Chá”; o 
espetáculo de teatro “Será que disse?”, pela Grupeta Cénica; os en-
saios do projeto “Holograma”, de 2022; a preparação do espetáculo 
polifónico do Cor(p)o Metropolitano da AMP, em Espinho; o concerto 
“Sons no Património”, com a participação do duo visiense o “Galo 
Cant’ às Duas”, inserido no programa Mater 17 da AMP.

SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU 
MUNICIPAL

O Serviço Educativo do Museu Municipal de Espinho realizou nos 
meses de agosto a outubro as atividades seguintes:
- 3 sessões de “Um Museu com Muito para Contar” (45 participan-
tes);
- 6 visitas orientadas à exposição “Cabral Pinto” (91 participantes);
- 1 visita orientada à exposição “Menino do Coro” (27 participantes);
- 2 visitas orientadas à exposição de Maria João Damas (19 parti-
cipantes). 
- Criação de um storyboard e guião para a criação de um espetáculo 
de teatro e formas animadas relacionado com o fundo do mar.
- 2 visitas orientadas às exposições permanentes (60 participan-
tes).
- Preparação e apoio a outros projetos, tais como: “Em Família no 
Museu”, “Disso lembro-me bem”, Festival “Holograma” – “Sobre as 
Ondas”.



CENTRO AZUL
PRAIA FRENTE AZUL

AdiYogi com Susana Pessoa
Cada vez mais se vive longe da Natureza e cada vez mais se 
alerta para a sua valorização e preservação. O yoga é um ca-
minho de conexão com a essência e para isso é necessário um 
envolvimento com os elementos da Natureza. Através destas 
oficinas aprenderemos a conectar-nos com os nossos super-
-poderes e com a natureza! (31 participantes) 

Jogo Há RIO e MAR, há LIXO para TRANSFOR-
MAR com a LIPOR
Esta atividade consiste num jogo colaborativo em que, à me-
dida que os jogadores/equipas progridem, deparam-se com 
perguntas e desafios ambientais que lhes permitirão acumular 
pontos, dependendo do sucesso ou insucesso na superação de 
cada prova. (19 participantes)
 
ECO-OFICINAS COM OS PÉS NA AREIA E VISTA 
SOBRE O MAR! 
Eco oficinas de curta duração, por sessão, para que todos os 
interessados possam participar e construir os seus trabalhos 
em tempo útil. Partilha e aplicação de conhecimentos simples, 
acessíveis e criativos em torno de temáticas amigas do am-
biente. Algumas oficinas poderão contar com parcerias. 
(74 participantes)
 
DESPORTO, SAÚDE e BEM-ESTAR, começam à 
BEIRA-MAR! 
com a Divisão de Desporto e Juventude
Atividades Lúdicas e Desportivas para crianças, jovens e pes-
soas portadoras de deficiência. Ginástica Sénior.  
(47 participantes) 

CONSTRUÇÕES na AREIA
Apoio na iniciativa organizada pela Junta Freguesia Espinho l 
praia Frente Azul (24 participantes)
             
ECO-ENCONTROS à BEIRA-MAR!#2  
Para a 2ª edição dos ECO-ENCONTROS pretendemos propor-
cionar um conjunto de dinâmicas diferentes com propósitos 
comuns e que toquem, de um modo ou outro, o tema anual: 
Recuperação dos Ecossistemas, tendo como foco principal do 
projeto proporcionar o encontro entre as pessoas para conver-
sarem, partilharem, aprenderem sobre assuntos tão diversos 
na área da Sustentabilidade e da Ecologia, tendo como motor 
principal o cinema temático na praia, palestras/ workshops/
conversas informais e projetos de elevada relevância como é o 
caso do “The Butt Hike”. 
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ATIVIDADES DE CULTURA E AMBIENTE
EM AGOSTO

Sessão de cinema de animação temática
programada pelo FEST l Auditório da Junta de Freguesia
(63 participantes) 

Pirâmides Interativas The Plastic Hike
com Andreas Noe ou melhor The Trash Traveler l na avenida 
Maia-Brenha (milhares de pessoas no espaço público) 

Jogos de tabuleiro temáticos com a Carolina e o Au-
gusto de @shoot for the planet (45 participantes) 

Palestra sobre Desperdício Alimentar com técnica-
-educadora ambiental Lipor (15 participantes) 

MiniWorkshop sobre Desperdício Alimentar orientado pe-
los jovens agricultores da HÚMUS Agricultura Biológica 
(15 participantes) 

Exibição do documentário BUTTS de Camera 
With No Name, em estreia absoluta (37 participantes) 
 
DESENHOnaPAISAGEM #2 - Instalação/Perfor-
mance “SOLETRAR o MAR” 
com a artista visual Paulina Almeida 
Soletrar o mar é inspirado na campanha dos 35 anos da Ban-
deira Azul, trazendo a 3 praias de Espinho 3 poetas(isa) que 
marcam a história da literatura portuguesa: Camões, Fernando 
Pessoa e Florbela Espanca.  Pretende-se explorar poemas sele-
cionados e estabelecer a ligação ao MAR através do movimen-
to do corpo pelo espaço público, da oralidade e da ação com o 
objetivo de fazer repensar o modo como nos relacionamos com 
o mesmo. (milhares de pessoas - espaço público)
 
IlustrATIVISMO #3 – De que COR é o AZUL? 
com a ilustradora Filipa Viana l Centro Azul/ Salão Nobre da 
Piscina Solário Atlântico 
Oficinas de ilustração com foco no tema da recuperação dos 
Ecossistemas e tendo como base uma forte exploração dos 
materiais naturais a utilizar, na criação de um livro-cartaz ilus-
trado!  (24 participantes) 
 
BRIGADA em AÇÃO, reCOOPERAR com o 
CORAÇÃO
Ribeira de Rio Maior, troço de Castro de Ovil 
Convite aberto à participação na recolha de lixo marinho, em 
grupo, que envolva aprendizagens e que suscite discussões 
saudáveis e construtivas sobre as possíveis origens, impactos 
e formas de evitar estas situações que põem em risco o nosso 
Planeta. A ação de limpeza na ribeira do Mocho foi desenvolvi-
da em parceria com a Nascente- Cooperativa de Acção Cultural 
(43 participantes)



 EM AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO

Projeto “GOBY em Espinho #3”
Praias do Concelho galardoadas com a Bandeira Azul 
Projeto mundial que impulsiona à replicação local e que preten-
de alertar para as problemáticas do lixo marinho. Para além da 
mensagem de sensibilização ambiental que pretende transmi-
tir, a escultura Goby serve de apoio às ações das “BRIGADASe-
mAÇÃO” e outras dinâmicas que assim o justifiquem. (milhares 
de pessoas- espaço público)

CINANIMA

Visionamento de filmes (529) para seleção dos filmes 
a integrar a sessões para o público escolar

Programação das seguintes sessões 
a serem exibidas no âmbito do programa AS ESCOLAS VÊM AO 
CINANIMA E O CINANIMA VAI ÀS ESCOLAS. 
Sessões Pré-escolar e 1ª Ciclo – 2 sessões 
Sessões para o 2º e 3º Ciclos- 2 sessões 
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Sessões para o ensino Secundário- 2 sessões 

Coordenação da edição do Jornal da pequenada  

Conceção dos guiões pedagógicos - para que os 
professores possam, na sala de aula, tirar o máximo partido 
dos conteúdos artísticos e pedagógicos nos âmbitos, teórico 
e prático, do Cinema de Animação, depois do visionamento das 
sessões 

Conceção e execução dos objetos para divulgação do 
CINANIMA 

Apoio logístico e colaboração na montagem da expo-
sição “OS DEMÓNIOS DO MEU AVÔ” 

Conceção, montagem e apoio 
- da exposição “DEMÓNIOS DE CÁ” 
Desenhos de Vitor Hugo | Desenhos de Hélia Aluai. 
- do ESPAÇO ATLÂNTICO;
- apoio às sessões para escolas;
- visitas guiadas às exposições. 

CINEMA

Buzz Lightyear (sessão infantil)
Spinoff de “Toy Story”, “Buzz Lightyear” acompanha o Ranger 
do Espaço, após ter sido abandonado num planeta hostil a 4,2 
milhões de anos-luz da Terra, com o seu comandante e res-
tante tripulação. Enquanto Buzz tenta descobrir uma forma 
de regressarem a casa, através do espaço e do tempo… e para 
complicar as coisas e ameaçar a missão, vão ter de lidar com 
o enigmático Zurg com um exército de robots implacáveis e 
intenções misteriosas.
Foram exibidas 5 sessões, num total de 111 espectadores.

Thor: Amor e Trovão
No meio de uma crise existencial, tendo recentemente sofrido 
uma série de golpes brutais, o Deus do Trovão embarca numa 
viagem diferente - uma viagem de autodescoberta. Os seus es-
forços são interrompidos por um assassino galáctico conhecido 
como Gorr, o Carniceiro dos Deuses.
Foram exibidas 10 sessões, num total de 86 espectadores.

Mínimos 2: A Ascensão de Gru (sessão infantil)
Este Verão, o maior franchise de animação à escala global, 
trouxe-nos a história do encontro do maior supervilão do mun-
do –aqui um desconhecido jovem de 12 anos! - e os seus icó-
nicos Mínimos, que se tornaram na equipa mais ‘maldisposta’ 
do cinema, e enfrentam agora a mais implacável força criminal 

CENTRO MULTIMEIOS
A programação do Centro Multimeios teve como foco principal a astronomia, destacando-se as ativi-
dades do “Planetário no Verão” e “Espinho no Espaço 2022”, para além das exibições de sessões de 
planetário, foram realizadas sessões de Observação Noturna, sessões de observação do sol e Oficinas 
de Astronomia.
O cinema teve igualmente um espaço preponderante na programação, tendo sido a aposta na exibição 
diária de filmes de animação para crianças durante o mês de agosto, mantendo as habituais sessões 
de cinema comercial.
O Centro Multimeios foi o local escolhido para a realização de alguns eventos. Destacamos o Concerto 
de verão, organizado pelo Orfeão de Espinho, o Workshop de Formação, uma iniciativa AFPCE/AFA e o 
Concerto Workshop realizado pela Banda de Música de S. Tiago de Silvalde.

Entre o dia 1 de agosto e o dia 31 de outubro de 2022, o Centro Multimeios recebeu um total de 5 168 
visitantes.



alguma vez já reunida em “Mínimos 2: A Ascensão de Gru”.
Foram exibidas 6 sessões, num total de 198 espectadores.

O Pai Tirano
“O Pai Tirano” é uma comédia que pretende, de forma bem-hu-
morada, expor o que é ser português – tanto em 1940 como 
em 2022. Este remake conta a história de uma companhia de 
teatro, de homens e mulheres apaixonados e de enganos e 
mal-entendidos. Neste Pai Tirano 2022, temos uma nova ver-
são do enredo cheia de humor, previsões futuristas, imagens 
de Lisboa e Portugal da época e alegre música.
Foram exibidas 10 sessões, num total de 62 espectadores.

DC Liga dos Super-Pets (sessão infantil)
Krypto, o Super-Cão, e Super-Homem são amigos inseparáveis, 
que partilham os mesmos superpoderes e lutam lado a lado em 
Metropolis. Quando o Super-Homem e o resto da Liga da Justi-
ça são raptados, Krypto convence os animais abandonados de 
um canil, Ace, o cão de caça, a porca PB, a tartaruga Merton e o 
esquilo Chip, a dominarem os superpoderes recém-adquiridos 
e ajudá-lo a salvar os super-heróis em apuros. Foram exibidas 
6 sessões, num total de 107 espectadores.

Alta-Costura
Esther é chefe das costureiras no estúdio Dior e participa uma 
última vez na criação da linha de alta costura antes de se re-
formar. Um dia, recebe de volta a sua bolsa que fora roubada 
no metro por Jade, uma rapariga de 20 anos. Em vez de chamar 
a polícia, Esther decide tomar conta de Jade. Nela, vê a opor-
tunidade de transmitir os seus conhecimentos e o ofício de 
costureira, a sua única riqueza. No mundo frenético da moda 
francesa, Esther tentará transmitir-lhe aquilo a que chamam “a 
beleza do gesto”.
Foram exibidas 11 sessões, num total de 92 espectadores.

Galilebre e o Templo Perdido (sessão infantil)
Galilebre é um jovem herói que nasceu meio lebre, meio ga-
linha e foi adotado pelo Rei Pedro, uma famosa lebre aven-
tureira. Desejoso de se integrar e de ser amado, Galilebre é 
obcecado por aventuras -apesar de ser muito desastrado. 
Quando o maior vilão do reino – o seu próprio tio –foge da pri-
são e ameaça derrubar o seu pai, Galilebre embarca numa corri-
da épica contra o tempo para o impedir, juntamente com Abel, 
uma tartaruga sarcástica, e Mena, uma destemida especialista 
em artes marciais.
Foram exibidas 6 sessões, num total de 83 espectadores.

Nope
“Nope” é a terceira e muito aguardada longa-metragem de Jor-
dan Peele. Um “blend” de filme de terror, sci-fi e western, e 
os ecos da história e da pré-história do cinema, mais precisa-
mente da série “The Horse in Motion”, de Eadweard Muybridge, 
onde vemos um jockey negro sobre um cavalo que galopa.
Foram exibidas 8 sessões, num total de 29 espectadores.

Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo
A vida em Curral de Moinas é abalada, quando Quim descobre 
que tinha um pai, que lhe deixa em herança um banco, o pres-
tigiado BICO (Banco Internacional de Crédito Oficial). Assim, 
Quim e Zé rumam a Lisboa, passando a ter uma vida de luxo, 
com direito a vinhos de rolha e carros com mais de 20 cavalos. 
Mas, o dinheiro e a grande cidade, corrompem Quim. Será que 
a amizade entre os dois amigos vai resistir? Será que Quim 
consegue gerir o BICO se nem consegue fazer um troco? Será 
que a noite da capital está preparada para a monocelha de Zé? 
Lisboa nunca mais será a mesma.
Foram exibidas 10 sessões, num total de 170 espectadores.

O Agente das Sombras
Travis Block é um agente secreto do FBI encarregado de reti-
rar agentes infiltrados de situações perigosas, que se vê en-
volvido numa conspiração letal quando um agente infiltrado 
começa a questionar as pessoas para quem trabalha. Block 
não só tem de encontrar o agente, como também descobrir a 
verdade. Uma verdade que pode até abalar o seu questionável 
código moral.
Foram exibidas 8 sessões, num total de 38 espectadores.

Não te Preocupes Querida
Alice e Jack têm a sorte de viver na comunidade idealizada de 
Vitória, uma cidade experimental construída para abrigar os 
que trabalham para o ultrassecreto Projeto Vitória e as suas 
famílias. O otimismo social dos anos de 1950, exacerbado pelo 
líder do projeto, Frank – visionário corporativo e guru motiva-
cional – é a base da vida quotidiana desta utopia. Mas quando 
começam a aparecer pequenas fissuras naquela vida perfeita, 
expondo pequenas e sinistras falhas debaixo da atraente fa-
chada, Alice não consegue resistir a perguntar o que estarão a 
fazer em Vitória, e porquê. E quanto estará ela está disposta a 
arriscar para o saber?
Foram exibidas 7 sessões, num total de 73 espectadores.

Bilhete para o Paraíso
Dois pais divorciados viajam para Bali após saberem que a sua 
filha, Lily planeia casar com alguém que acabou de conhecer. 
Em conjunto, tentam para sabotar o casamento, a fim de evitar 
que a filha caia no mesmo erro que eles cometeram há vinte 
e cinco anos.
Foram exibidas 11 sessões, num total de 302 espectadores.

Três Mil Anos de Desejo
Alithea Binnie (Tilda Swinton) é uma académica satisfeita com 
a sua vida e uma criatura racional. Em Istambul, onde vai a uma 
conferência, encontra num bazar um frasco lindíssimo ao qual 
não resiste. De volta ao hotel, e ao tentar lavá-lo, liberta um 
génio (Idris Elba) que lhe oferece três desejos em troca da li-
berdade dele.
Foram exibidas 4 sessões, num total de 13 espectadores.

A Fada do Lar
Vera, mãe solteira com dois filhos pequenos, é obrigada a ter 
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dois trabalhos para sobreviver depois do pai dos seus filhos ter 
desaparecido em parte incerta. De dia é caixa num supermer-
cado e à noite trabalha numa boîte de striptease, procurando 
assim não só criar os filhos como pagar as dívidas que o seu 
ex-companheiro lhe deixou.
Foram exibidas 8 sessões, num total de 83 espectadores.

Boa Sorte, Leo Grande
Em Boa Sorte, Leo Grande, Nancy Stokes é uma professora que 
acabou de se aposentar. Apesar de ter tido uma vida satisfató-
ria, existe uma coisa que ela nunca teve: Nancy nunca fez um 
sexo digno de chamar de bom. Na verdade, Nancy nem sabe se 
o que ela fez foi de fato sexo. Mas isso são águas passadas, 
Nancy está obstinada em seu plano de ter, pelo menos uma 
vez, uma noite de sexo prazerosa.
Foram exibidas 8 sessões, num total de 106 espectadores.

PLANETÁRIO

O Planetário de Espinho, graças ao seu sistema de projeção a 
360º, rodeia por completo o espectador com imagem, numa 
verdadeira experiência imersiva.
Para além de conteúdos pré-gravados (filmes), permite a cria-
ção de uma imagem gerada em tempo real, graças ao simulador 
que o integra, que permite ao espectador fazer uma viagem 
pelo Universo. Acompanhar o movimento de um planeta, viajar 
pela Terra, pelo Sistema Solar, ir ao encontro de um cometa, 
viajar até ao exterior da nossa galáxia e observar a sua estru-
tura, são alguns exemplos do que poderá ser observado.

Foram realizadas 80 sessões, com um total de 1 044 espec-
tadores.

Viagem pelos Planetas
O Sistema Solar é constituído pelo Sol e por um conjunto de 
mundos que se encontram e movem sob a sua influência. De 
entre esses muitos mundos – como cometas, asteroides ou as 
luas – destacamos os Planetas. Nesta sessão visitamos cada 
um dos 8 planetas do nosso Sistema Solar para conhecer me-
lhor estes nossos vizinhos cósmicos.
Foram exibidas 40 sessões, num total de 635 espectadores.

Terra no Espaço
O Universo é um local imenso, onde apenas uma viagem nos 
permite realmente compreendê-lo. Esta sessão é um convite 
para realizar uma viagem, que partindo da superfície da Terra, 
se estende até aos limites do Universo observável. Acompa-
nhados por um astrónomo, esta sessão mostra qual local que 
o nosso planeta, a Terra, ocupa neste imenso Universo, na sua 
vizinhança no sistema Terra – Lua, dentro do Sistema Solar, no 
espaço interestelar até ao espaço intergaláctico.
Foram exibidas 14 sessões, num total de 198 espectadores.

Sol, a nossa Estrela
O Sol já brilha no nosso mundo por quatro mil e quinhentos 
milhões de anos. A luz que hoje aquece a nossa pele foi sentida 
por todas as pessoas que já viveram. É a nossa estrela mais 
próxima e a central energética do nosso planeta, a fonte da 
energia que impulsiona os nossos ventos, o nosso clima e toda 
a vida. Descubra os segredos da estrela mais importante das 
nossas vidas nesta sessão de planetário e deixe-se envolver 
por imagens nunca antes vistas da violenta superfície do Sol 
no formato de cinema imersivo.
Foram exibidas 7 sessões, num total de 67 espectadores.

Lá em Cima: A Busca de Mundos Extrassolares
Durante milhares de anos, a humanidade pensou que a Terra 
fosse o centro do Universo. Graças à nossa curiosidade, imagi-
nação e necessidade de explorar, sabemos agora que planetas 
como a Terra não são nada de especial no nosso cosmos. O Sol 
é apenas uma estrela normal entre centenas de milhares de 
milhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Com os te-
lescópios mais potentes do mundo, somos capazes de explorar 
cada vez mais do nosso Universo. O que encontramos até ao 
momento, superou todas as expectativas dos cientistas, bem 
como dos autores de ficção científica.
Foram exibidas 11 sessões, num total de 27 espectadores.

Desvendando o Universo Invisível
Ao longo de milhares de anos os humanos observaram a luz 
vinda do céu noturno com os seus olhos. No início do século 
XVII, a invenção do telescópio por Galileu revolucionou o nosso 
conhecimento do Universo. Por fim, no século XX, com o ad-
vento dos foguetões, tornou-se possível ir acima da atmosfera 
terrestre e observar a radiação em raios X e raios Gama que 
são as marcas do Universo quente e violento. Mas a luz não 
é a única fonte de informação sobre o cosmos. Os neutrinos 
e os raios cósmicos também fornecem informações vitais. Fi-
nalmente, a deteção de ondas gravitacionais de dois buracos 
negros em fusão, pelo observatório LIGO, abriu uma nova ja-
nela na astrofísica. Este filme apresenta imagens do cosmos 
reveladas por todos estes diferentes mensageiros.
Foram exibidas 8 sessões, num total de 117 espectadores.

Planetário no Verão
Inserido na programação verão’22 no Planetário, foram reali-
zadas Observações Solares, Observação Noturna e uma oficina 
de Astronomia. 
Estas atividades contaram com a participação de 124 pessoas.

Observação Solar
Atividades gratuitas de observação solar, realizadas no exte-
rior do Centro Multimeios (praça sul). Observação das manchas 
escuras e da sua superfície fervilhante, através de telescópios 
com filtros especializados. Para além disso, os participantes 
verificaram ainda como funciona um relógio solar e receberam 
algumas dicas úteis de observação.
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Observação Noturna
No Observatório Astronómico foram apresentadas as conste-
lações típicas da época e algumas das suas histórias. Estrelas 
coloridas, enxames de estrelas e também anéis espaciais es-
tiveram ao alcance dos olhos e imaginação dos visitantes. O 
ponto alto das sessões, foi a observação do planeta Saturno!

Oficina Observação Astronómica Descomplicada!
Como preparar uma observação? O que observar? Tem um te-
lescópio, mas não o sabe utilizar? Existe um telescópio melhor 
para iniciados? Tipos de telescópios, truques e dicas. E como 
tirar fotografias aos astros?
Estes são apenas alguns dos tópicos que foram abordados 
numa conversa informal, com exemplos práticos e telescópios 
presentes na sala!

Espinho no Espaço 2022
Em outubro, o Planetário de Espinho desenvolveu atividades 
que despertam o astronauta, engenheiro aeroespacial ou as-
trónomo / cientista planetário que possam existir em cada um 
de nós! Foi realizada uma Observação Noturna, a Oficina Cons-
trói uma Cápsula Espacial e a sessão “Planeia a tua Missão”. 
Estas atividades contaram com a participação de 185 pessoas.

Noite Internacional de Observação da Lua: crateras, mon-
tanhas, jogos de sombra e luz… Ao espreitar pelo telescópio 
será como se estivesse a olhar pela janela de uma numa nave 
espacial, em órbita do nosso satélite natural! E existem mais 
astros à sua espera… Talvez até seja possível observar algo 
espe(a)cial um pouco antes das 21h… 

Oficina Constrói uma Cápsula Espacial!
Numa introdução ao voo espacial, vamos falar de como voam 
os foguetões e cápsulas e fazer uma atualização acerca da 
missão Artemis 1 da NASA. Depois de construir uma cápsula 
espacial, com paraquedas funcional, faremos testes reais da 
sua recuperação. No final, dependendo sempre de condições 
técnicas e meteorológicas favoráveis, os participantes pode-
rão assistir ao lançamento de um foguete de água numa de-
monstração prática e simples da Lei de Newton da Ação-Rea-
ção que permite a exploração espacial.

Planeia a Tua Missão
Missão: procura de evidência de água no Sistema Solar. Nesta 
sessão interativa o público assume o papel de uma equipa de 
astrónomos, cientistas e engenheiros planeando a sua própria 
missão espacial! Começando com a decisão do planeta a explo-
rar (entre Marte e Saturno) e passando pelo perfil de missão, 
os participantes colaboram ativamente também na finalização 
da “construção” da sonda espacial robótica que realizará essa 
missão de exploração.

EXPOSIÇÕES

A galeria do Centro Multimeios acolheu entre os meses de 
agosto e outubro, as seguintes exposições temporárias:

Exposição de Desenhos “Olhares”
A artista espinhense Alice Rocha inaugurou a sua exposição 
individual de desenhos, denominada “Olhares”, na galeria do 
Centro Multimeios, no passado dia 13 de agosto, tendo estan-
do a mesma, patente até 4 de setembro.

Exposição de Fotografia “Portugal 70 Anos De-
pois: Ensaio Fotográfico de John Gallo”
A exposição de fotografia Portugal 70 Anos Depois tem como 
ponto de partida a obra de Dieuzaide: este novo ensaio de 
John Gallo, obra de autor, respeita a abordagem de Dieuzaide, 
revisitando os locais que o fotógrafo francês elegeu para re-
tratar Portugal há 70 anos, fazendo luz sobre o que é Portugal 
hoje, volvidas sete décadas. A exposição esteve patente do 
dia 10 de setembro ao dia 9 de outubro.

Exposição de Desenhos “Modos de ver”
“Espinho – Modos de Ver” é o tema da exposição do arquiteto 
espinhense Rui Lacerda. Munido de uma velha máquina LEICA, 
Rui Lacerda retratou a preto e branco rostos, espaços, momen-
tos que deixam transparecer o quotidiano da cidade e das suas 
gentes.” A exposição esteve patente do dia 13 de outubro a 
3 de novembro.

ALUGUERES

Concerto de Verão – Orfeão de Espinho
O Orfeão de Espinho organizou o seu Concerto de Verão, no 
dia 6 de agosto (sábado), na Sala António Gaio, do Centro Mul-
timeios Espinho. Sob direção artística do maestro Samuel San-
tos, o grupo coral do Orfeão de Espinho e a Orquestra Clássica 
“Mss Consort”.

Cripto Flex
Decorreu no dia 10 de setembro, o evento “Cripto Flex”. Esta 
iniciativa abordou o tema das cripto moedas e investimentos 
dos mercados financeiros.

REUNIÕES EMPRESARIAIS
Get Sales, realizada no dia 29 de setembro
Millennium, realizada no dia 6 de outubro
Remax, realizada no dia 14 de outubro
Millennium, realizada no dia 20 de outubro

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .
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EVENTOS COM ORGANIZAÇÃO OU 
COORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE ESPINHO

O Centro Multimeios acolheu durante os meses de agosto a 
outubro, os seguintes eventos, com organização ou co-organi-
zação assegurada pelo Município de Espinho:

Workshop Formação AFPCE/AFA
Decorreu no passado dia 17 de setembro, no Centro Multi-
meios de Espinho, um Workshop Formação, com organização 
da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho 
(AFPCE) e da Associação de Futebol de Aveiro (AFA).
Total de 281 participantes.

Ensaios Cor(p)o Metropolitano - AMP
O Centro Multimeios foi palco de dois ensaios do Cor(p)o Me-
tropolitano – AMP, nos dias 18 e 25 de setembro, como prepa-
ração para o grande evento, que decorrerá no dia 2 de outubro 
na Praça Progresso, em Espinho.
Total de 350 participantes.

Filmagem Sessão de Esclarecimento - Centro 
Social de Paramos
O Centro Social de Paramos levou a cabo a filmagem de uma 
sessão de esclarecimentos, acerca da problemática e reali-
dade das situações de sem-abrigo, em que os participantes 
e os técnicos estiveram em palco à conversa, com o objetivo 

Abertura do ano letivo | 2022/2023
A Câmara de Espinho assinalou a abertura do ano letivo 2022/2023, valorizando o papel de toda a co-
munidade educativa. Foram visitadas as escolas e turmas da educação pré-escolar e 1º ciclo do concelho, 
pelo presidente da autarquia, Miguel Reis, a vereadora com o pelouro da educação, Maria Manuel Cruz, 
presidentes das juntas de freguesia do concelho, o chefe da Divisão de Educação e Cultura, Mário Cachada 
e técnicos da autarquia.
Nesta visita, realizada nos dias 19 e 20 de setembro, foi reforçada a mensagem da necessidade de adoção 
de comportamentos responsáveis e eficientes na gestão da água para contribuir para minimizar os riscos 
da escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos.
Por forma a, gradualmente, se reduzir o uso de plástico nas escolas, foi distribuído, a cada aluno, um cantil 
de água reutilizável.

Regime de fruta escolar | 2022/2023
O Regime Escolar (RFE), instituído no âmbito da União Europeia, consiste na distribuição de uma peça de 
fruta, duas vezes por semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas públicas.
Durante o ano letivo 2022/2023, o Regime Escolar abrange 1.090 alunos das escolas públicas do 1.º ciclo 
do concelho de Espinho. 
Serão distribuídas 69.720 peças de fruta (maças, pêras, clementinas, tangerinas, laranjas, bananas, cere-
jas, pêssegos, tomates e cenouras). O programa prevê, para além da distribuição da fruta, a realização de 
atividades no meio escolar, que visem o desenvolvimento de competências de alimentação saudável e o 
conhecimento da origem dos produtos agrícolas.
De forma a incentivar os mais jovens a consumirem alimentos saudáveis, foi criada ainda uma mascote – 
“O Frutecas” – personagem que ilustra uma caderneta, com atividades e passatempos relacionados com a 
temática. Em cada distribuição será entregue um cromo para colar na caderneta, procurando-se relacionar 
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de desmistificar preconceitos. Enquanto isso, decorreram as 
filmagens, de forma que a iniciativa seja parte integrante do 
documentário, que será apresentado num encontro final em 
2023.
Total de 35 participantes.

Concerto Workshop de Direção Banda de Músi-
ca de Silvalde
A Banda de Música de S. Tiago de Silvalde escolheu o Centro 
Multimeios para a realização do Concerto Final e entrega de 
diplomas, do “I Workshop de Direção da Banda”, com direção do 
Maestro Filipe Fonseca, no dia 9 de outubro.
Total de 281 participantes.

OUTROS EVENTOS

- Sessão de Prestação de Contas
Realizada no dia 15 de outubro
- Sessão de Esclarecimento Plataforma SIGA
Sessão realizada no dia 26 de outubro
- Palestra das Forças Armadas
Palestra realizada no dia 27 de outubro
- Ensaio da Orquestra Filarmónica
Realizado no dia 28 de outubro
- Assembleia Municipal
Sessão realizada no dia 20 de setembro
Sessão realizada no dia 18 de outubro
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um comportamento alimentar saudável com a prática da cole-
ção de cromos tão valorizada pelos mais novos.

Visita às obras EBI Sá Couto
A vereadora da educação da Câmara Municipal de Espinho, Ma-
ria Manuel Cruz, juntamente com elementos da FCAPE, do Dire-
tor e do Presidente do Conselho Geral do Agrupamento Manuel 
Laranjeira, do Presidente da União de Freguesias Anta-Guetim 
e de uma equipa de técnicos da Câmara Municipal de Espinho, 
visitou as obras da Escola EBI Sá Couto para avaliar a evolução 
da fase final destas intervenções. Esta visita teve como obje-
tivo preparar a transição dos alunos da educação pré-escolar 
e 1º ciclo da escola básica nº3 de Espinho, tendo sido um mo-
mento de partilha, diálogo e programação, de forma a permitir 
que esta transição seja o mais tranquila possível.

Projeto de educação financeira no ensino pro-
fissional – “POR TUA CONTA”
O Projeto “Por tua conta” insere-se na estratégia de valoriza-
ção do ensino profissional que tem vindo a ser prosseguida 
pela Área Metropolitana do Porto (AMP).
O domínio das competências financeiras assume importância 
central na fase de transição para a vida adulta e para a entrada 
no mundo de trabalho. Para os alunos do ensino profissional 
esta questão é ainda mais premente, dado que o percurso da 
maioria dos jovens diplomados é a entrada direta no mercado 
de trabalho, sendo certo que a baixa literacia financeira com-
promete a capacidade de gerir o dinheiro e de assumir controlo 
sobre a própria vida. Este projeto dirige-se especificamente 
aos alunos que frequentam os Cursos Profissionais, o qual pre-
vê:
 - Conteúdos programáticos desenvolvidos a partir 
dos temas do “Referencial de Educação Financeira para a Edu-
cação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e a 
Educação e Formação de Adultos”;
 - Disponibilização de recursos pedagógicos através 
da operacionalização e dinamização de uma plataforma de e-
-learning, com uma área reservada a professores e outra a alu-
nos, que lhes permitirá aceder aos conteúdos dos vários temas 
que serão abordados ao longo do programa;
 - Capacitação dos professores envolvidos no progra-
ma;
 - Dinamização de atividades com base em questões-
-problema orientadoras das aprendizagens;
 - Monitorização e acompanhamento ao longo da im-
plementação.
Está a ser implementado em 4 turmas do município de Espinho:
   Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira
• Técnico de Restaurante/Bar
• Técnico de Gestão
   Escola Profissional de Espinho 
• Técnico comercial
• Técnico de cozinha/pastelaria
Este projeto teve início o ano letivo transato e vai decorrer 
durante o presente ano letivo 2022/2023, permitindo a ade-
quada implementação da metodologia.

Sessão de esclarecimento | Cartão Escolar
No âmbito da entrada em funcionamento do cartão escolar - 
plataforma SIGA, o município de Espinho em articulação com 
a empresa prestadora deste serviço realizou uma sessão de 
esclarecimentos no auditório do Centro Multimeios de Espinho, 
no dia 26 de outubro de 2022.
Esta sessão foi dirigida aos representantes de turma da rede 
escolar pública do concelho e debruçou-se sobre o método de 
ativação e funcionamento do cartão escolar. Posteriormente, 
os representantes de turma transmitirão a informação relativa 
a esta plataforma aos restantes encarregados de educação.
Estiveram presentes, a vereadora da educação da Câmara Mu-
nicipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, representantes da FCA-
PE, encarregados de educação e técnicos municipais.

Ensino de Mandarim | Ano Letivo 2022/2023
A Câmara Municipal de Espinho, tendo em consideração que 
o ensino do Mandarim e a divulgação da cultura e da história 
chinesas são um projeto pedagógico e estratégico para as es-
colas e para as crianças do concelho, celebrou o Memorando de 
Entendimento para a introdução de um projeto-piloto de ensi-
no de mandarim nas escolas do ensino básico do concelho de 
Espinho com a Universidade de Aveiro.
Para este ano letivo, o programa de ensino Língua e Cultura 
Chinesa no ensino básico, contempla a lecionação de uma hora 
semanal para as 39 turmas do 3.º, 4.º e 5.º ano do ensino básico, 
de acordo com o calendário escolar.

Atividades de Enriquecimento Curricular
Ano Letivo 2022/2023
As Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, são ativi-
dades complementares às aprendizagens do ensino curricular 
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico nas áreas da ativi-
dade no domínio desportivo, atividades nos domínios artístico 
e científico (atividades lúdico-expressivas e música), ativida-
des de xadrez e probótica.
No âmbito deste programa, o Município firmou um acordo de 
colaboração com a Academia de Música de Espinho (atividade 
no domínio artístico – música), para o ano letivo 2022/2023.
Assim, o município garante aos alunos do 1.º ciclo, atividades 
complementares na área da música.

Escolas participaram no ‘VIP DAY - Portugal e as 
Forças Armadas’
Na passada quinta-feira, dia 27 de outubro, realizou-se uma 
conferência da iniciativa “Vip Day – Portugal e as Forças Ar-
madas”, no âmbito da temática “As Forças Armadas do Século 
XXI”, e uma visita ao quartel do Regimento de Engenharia 3, 
em Paramos. O auditório do Centro Multimeios de Espinho re-
cebeu os alunos dos 12º anos dos agrupamentos de escolas do 
concelho de Espinho, público a que se direcionava esta confe-
rência. Os jovens puderam conhecer mais acerca da relevância 
e funcionamento dos diferentes ramos das forças armadas por-
tuguesas: Marinha, Exército e a Força Aérea.
O Comandante do RE3, Coronel Pedro Nuno Rego Ferreira e o 
Comandante do Aeródromo de Manobra Nº1, de Ovar, Tenente-
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-Coronel Navegador Rui Rocha, foram os oradores desta ses-
são, que falaram sobre estes diferentes ramos e responderam 
às muitas perguntas dos estudantes.
Esta sessão contou com a presença do presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, Miguel Reis, a vereadora da Câmara Mu-
nicipal, Maria Manuel Cruz, entre outras entidades do concelho.
Já as crianças do 4º ano das escolas do concelho participaram 
na iniciativa “Alista-te por um dia”, que se realizou no quartel 
do Regimento de Engenharia 3 de Paramos e no Aeródromo 
de Manobra Nº1, durante três dias, onde contactaram com os 
militares e com alguns dos meios utilizados nas suas missões.
No final o Presidente da Câmara Municipal, recebeu do Coman-
dante do RE3 a Bandeira Nacional.

Atividades de Animação e Apoio à Família e 
Componente de Apoio à Família | Ano Letivo 
2022/2023
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), o 
município de Espinho promoveu, de 01 a 16 de setembro, um 
plano de atividades para todas as crianças do pré-escolar e do 
1.º ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 80 crianças do ensino pré-esco-
lar (AAAF) e 106 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Com este tipo de atividades, o município tem como principal 
objetivo proporcionar às crianças experiências lúdicas diferen-
ciadas que, habitualmente, não fazem parte do plano curricular 
letivo e que sejam, essencialmente, fonte de prazer e de bem-
-estar.
Procura-se, igualmente, favorecer uma relação entre a família, 
a escola e a comunidade no sentido de uma valorização e ren-
tabilização do meio.

ANO LETIVO 2022/2023
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2022/2023
- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
 Alunos matriculados ensino pré-escolar: 235
 Alunos matriculados 1.º Ciclo: 511
 Alunos matriculados 2.º Ciclo: 354
 Alunos matriculados 3.º Ciclo: 561
 Alunos matriculados secundário: 535
 Alunos matriculados profissionais: 237
 Refeições Servidas no pré-escolar e 1.º CEB: 672
 Alunos inscritos na AAAF: 144
 Alunos inscritos na CAF: 142
- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
 Alunos matriculados ensino pré-escolar: 353
 Alunos matriculados 1.º Ciclo: 584
 Alunos matriculados 2.º Ciclo: 363
 Alunos matriculados 3.º Ciclo: 722
 Alunos matriculados secundário: 503
 Alunos matriculados profissionais: 115
 Refeições Servidas no pré-escolar e 1.º CEB: 835
 Alunos inscritos na AAAF: 196
 Alunos inscritos na CAF: 172

 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 533

 Refeições Servidas: 784

 Alunos inscritos na AAAF/CAF: 164
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DIVISÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DE ESPINHO
No mês de agosto sentiu-se um crescimento significativo face aos 2 anos anteriores. No mês de Agos-
to recebemos mais estrangeiros, mas a nível de dormidas constatamos que os portugueses dormiram 
mais noites. Nos meses de Setembro e outubro houve um decréscimo muito significativo no número de 
entradas e de dormidas.  O Parque Municipal de Campismo esteve fechado para manutenção de 26 de 
Setembro a 23 de outubro de 2022. 

EVENTOS
- 28º aniversário do Moto Clube de Espinho, com um dia de convívio no Parque Municipal.
- Andebol – 60 horas, cerca de 200 atletas e respetivo staff pernoitaram de 12 a 14 de agosto.
- Convívio anual dos adeptos da Casa do FC Porto de Espinho, no dia 13 de agosto.
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LOJA INTERATIVA DO TURISMO
Visitantes Portugueses entre Agosto e Outubro: 302
Visitantes Estrangeiros entre Agosto e Outubro: 1.172

27 Setembro

TURISMO / ESTAÇÃO NÁUTICA DE ESPINHO DIA MUNDIAL DO TURISMO
A Câmara Municipal de Espinho, celebrou no passado dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo. Nesse dia, promoveu uma ses-
são-debate, que decorreu no salão nobre da Piscina Solário Atlântico envolvendo parceiros da Estação Náutica e comunidade para 
debaterem a temática definida pela Organização Mundial do Turismo (OMT) para o ano de 2022: “Repensar o Turismo – Um setor 
mais sustentável, inclusivo e resiliente”. 
Ao longo do dia foram disponibilizadas inúmeras atividades com ofertas a turistas hospedados nas unidades hoteleiras da cidade, 
como aulas de surf, sessões de planetário e cinema, bem como entradas na Piscina do Balneário Marinho. Para a população geral 
foi disponibilizada uma oferta de 50% na utilização das bicicletas e trotinetes elétricas disponíveis por toda a cidade, bem como a 
iniciativa “Visita guiada pelo céu” (‘observação do sol’), dinamizada pelo Planetário de Espinho. 
Para celebrar a data, a Running Espinho organizou um ‘Treino Especial Dia Mundial do Turismo’, incluído no seu trajeto habitual a 
entrada em alguns dos pontos turísticos do concelho, como o Museu Municipal, o Centro Multimeios e o Parque de Campismo. 

BALNEÁRIO MARINHO
BALNEOTERAPIA | TOTAL UTILIZADORES
 agosto – 150
 setembro – 177
 outubro – 152

PISCINA  | TOTAL UTILIZADORES
 agosto – 2682
 setembro – 2790
 outubro – 3597

PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO
PISCINA  | TOTAL UTILIZADORES
 agosto – 7156
 1 a 19 setembro – 387

ATIVIDADES REALIZADAS NA PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO
- Salão Nobre: Dia Mundial do Turismo; Espinho e Mar a Cantar

Ondas de Verão com muita música e diversão 
Até setembro, as “Ondas de verão” convidaram a desfrutar Espinho, com performances e muita música, a prometer um verão ani-
mado! Houve espetáculos de nomes bem conhecidos do público como The Black Mamba, Marta, Os Quatro e Meia, The Acoustic 
Foundation, Barbara Tinoco e Tekos. Destacou-se no arranque das “Ondas de Verão”, a 12 de agosto, o espetáculo “Lúmen — Uma 
História de Amor”. Com marionetas de grande escala (5 metros de altura), luzes e música, contou com o envolvimento de dezenas de 
elementos, e com a participação especial da Banda de Música da Cidade de Espinho e da Associação EVida.
Programação / 22h00 / Praça do Mar 
-12 de agosto // LUMEN - UMA HISTÓRIA DE AMOR; 13 de agosto // THE BLACK MAMBA; 14 de agosto // MARTA; 20 de agosto // OS 
QUATRO E MEIA; 16 de setembro // THE ACOUSTIC FOUNDATION; 17 de setembro // BÁRBARA TINOCO; 18 de setembro // TEKOS.

Festa de Nossa Senhora d’Ajuda 2022 
A Festa em Honra da Nª Srª d’Ajuda, o mais importante evento da cidade, pela solenidade religiosa e pelo programa profano das 
festividades volta a ser celebrada com a grandiosidade de outros tempos.
As festividades, que chamaram milhares de pessoas às ruas de Espinho, tiveram início a 15 de setembro, com a abertura da Feira de 
Artesanato e o desfile vareiro que percorreu pelas ruas da cidade, culminando com atuação da Associação “O Mar é Nosso”, Rusga N. 

BALNEÁRIO MARINHO E PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO

EVENTOS
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Sr. do Mar, Rusga Raça Vareira e Rusgas S. Pedro na Praça Progresso.
Na sexta feira (16 set.), o palco da Praça do Mar recebeu The Acoustic Foundation, e o DJ Se7ven que animou os presentes pela noite 
dentro. O programa do dia teve inicio no palco instalado da Praça Progresso com a atuação do grupo de ginástica rítmica da AAE.
O sábado (17 set.) foi um dia repleto de comemorações, desde a construção dos tapetes de flores, à atuação das Banda de Música 
Cidade de Espinho, Banda Filarmónica de Bragança, Banda Musical de S. Tiago de Silvalde e Banda União Musical Paramense. O pro-
grama deste dia culminou com o grande concerto de Bárbara Tinoco e pelo tradicional espetáculo piromusical lançado na Praia da 
Baía, que alia o fogo de artifício à música, para deleite dos milhares que estiveram presentes.
As festividades atingiram o seu ponto alto no domingo (18 set.), com a Majestosa Procissão e a respetiva a bênção ao Mar, nas quais, 
o imenso público encheu as engalanadas ruas ao longo de todo o percurso da procissão em honra da Nª Srª d’Ajuda.
As festividades terminaram em grande com o concerto da Tuna Musical Anta, e do grupo musical Tekos, para mais uma noite cheia 
de música e dança.

Prestação de Contas - Sessão Pública 
O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, teve o prazer de convidar todos os cidadãos e instituições Espinhenses 
para a sessão pública de Prestação de Contas sobre o 1º ano do mandato autárquico, que teveá lugar no passado dia 15 de outubro 
(sábado), pelas 17:30, no Centro Multimeios de Espinho.

NAVE POLIVALENTE

Clubes utilizadores da Nave Polivalente

- S. C. Espinho: Voleibol; Andebol; Atletismo.

- A. A. Espinho: Ginástica Rítmica; Voleibol.

- Desporto Adaptado C.M. Espinho: Boccia.

- Núcleo Montanha Espinho: Escalada.

- Nova Semente Grupo Desportivo: Esgrima; Futsal.

- Escola de Formação “Os Tigres”: Andebol.

- Clube Amigos Ténis de Mesa de Espinho: Ténis de Mesa.

- Sporting Clube de Silvalde: Futsal.

Competições oficiais
Andebol - 11 jogos

Voleibol - 13 jogos

Futsal – 3 jogos

Toninho cup 2022
17 e 18 de setembro de 2022
Organização a cargo da; SCE - secção Voleibol
Número de participantes: 390

Torneio Cidade de Espinho, SCE voleibol
24 e 25 de setembro de 2022

Estágio internacional Artes Marciais Vietnami-
tas, APAM
Dias 29 de setembro, 1 e 2 de outubro
A Associação Portuguesa de Artes Marciais e Federação Por-
tuguesa de Artes Marciais Vietnamitas, com o apoio da Câma-
ra Municipal de Espinho, organizou o Estágio internacional de 
Artes Vietnamitas. Este evento contou com a participação de 
setenta praticantes com presença de 5 mestres. Este encon-
tro técnico desportivo contou com a presença de delegações 
de várias escolas sedeadas em Portugal e duas delegações de 
Espanha e Suíça.
O evento decorreu nas instalações do pavilhão da Nave Poli-
valente gentilmente cedida pela Câmara Municipal. Estes en-
contros internacionais são uma das formas de divulgar Viet Vo 
Dao e as artes marciais vietnamitas.

Apresentação das equipas de Andebol do 
Sporting Clube de Espinho
Dia 2 de outubro, entre as 9h30 e as 17h00.
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PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.

NovaSemente G.D.

- Futsal

- Jiu Jit Su

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Futsal – 11 jogos

EVENTOS
Apresentação e abertura da época desportiva 
2022/2023
17 de setembro
A abertura da época desportiva efetuada pela Novasemente 
Grupo Desportivo, intitulou-se Dia da Novasemente e foi orga-
nizada pela Novasemente Grupo Desportivo.
Entre atletas da Novasemente, atletas de outros clubes, staff 
e outros visitantes, participaram nesta iniciativa cerca de 500 
pessoas. O evento serviu de apresentação das equipas de Fut-
sal da Novasemente e foi acompanhado por serviço de Bar no 
Pavilhão para os participantes.

KSKA Aki Gasshuku 2022
Dias 7, 8 e 9 de outubro
A Associação de Karaté do Porto, atraves do seu Departamen-
to de Escolas, organizou de 7 a 9 de outubrom de 2022 o  “Aki 
Gasshuku 2022”. Este evento que contou com um total de 60 
participantes. De referir que 80% dos participantes ficaram 
hospedados com as suas famílias na cidade de Espinho, alguns 
por vários dias além dos dias do evento, desfrutando assim, 
não só do evento, mas também das facilidades da cidade. Es-
tes 80% são maioritariamente estrangeiros vindos de toda a 
Europa.

Ação Social 
- Continuidade do atendimento presencial em todos os espa-
ços de atendimento dos serviços, nomeadamente para apoio 
ao preenchimento dos formulários de candidatura a habitação 
social, apoio na articulação e encaminhamento de situações 
para entidades de apoio na comunidade e informação para es-
clarecimento de dúvidas;
- Continuidade da receção e análise de candidaturas a habita-
ção social, apresentadas junto do Município, cumprindo o dis-
posto no Concurso por Inscrição previsto no “Regulamento de 
Habitação Social do Município de Espinho”.

Habitação Social
- Manteve-se a realização dos atendimentos presenciais em 
todos os espaços de atendimento dos serviços, com marcação 
e sem marcação, assim como a realização de visitas domiciliá-
rias para registo de necessidades e para acompanhamento de 
maior proximidade;
- Manteve-se a gestão de proximidade às Hortas Comunitárias 
de Paramos;
- Manteve-se a articulação com os serviços da comunidade, 

no sentido de levar a cabo um trabalho multidisciplinar e de 
promoção de sinergias, que conduz a respostas mais céleres 
e eficientes;
- Manteve-se o acompanhamento regular das situações de in-
cumprimento no pagamento da renda mensal, informando as 
pessoas arrendatárias do ponto de situação e articulando com 
as equipas dos Serviços de Atendimento e Acompanhamento 
Social (SAAS) e do Protocolo de RSI, no âmbito do acompanha-
mento das situações de Ação Social e de RSI. 
- Manteve-se o acompanhamento aos residentes em habitação 
social municipal, nomeadamente na mediação de conflitos fa-
miliares e de vizinhança.

Estratégia Local de Habitação - Programa 1.º 
Direito
- Manteve-se a presença nas reuniões regulares do Grupo de 
Trabalho;
- Foi assegurada presença na diligência de levantamento das 
anomalias existentes num conjunto de habitações sitas no 
Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos, para tipifica-
ção das mesmas;
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- Realizaram-se diversos contactos telefónicos e presenciais 
com os arrendatários residentes nos complexos habitacionais 
municipais cujos processos de atualização do agregado fami-
liar ainda se encontram incompletos, para procederem à entre-
ga da documentação em falta sobre a composição do agregado 
familiar e rendimentos, entre outros elementos necessários 
para uma eventual realização de obras no âmbito do Programa 
1.º Direito.

Articulação Interinstitucional 
- Foi assegurada a presença nas reuniões do Núcleo Local de 
Inserção (NLI) de Espinho.

Transporte de Munícipes para o CHVNG/E 
- No período em análise, foram registadas 117 utilizações no 
âmbito do transporte municipal para o CHVNG/E. 

Voluntariado / Projeto Metropolitano de Volun-
tariado (V17)
- Manteve-se a participação regular (reuniões mensais) no Pro-
jeto Metropolitano de Voluntariado, denominado V17 – Volun-
tariado Sem Fronteiras;
- De 5 a 9 de setembro decorreu a I Edição da Academia Metro-
politano de Voluntariado, na qual participaram dois jovens do 
Município de Espinho.

Gabinete de Apoio ao Emigrante
Deu-se continuidade ao serviço, mantendo-se o atendimento 
presencial.

Programa Rede Social no Concelho de Espinho
- Em articulação com o IEFP, IP, foi realizada a ação de forma-
ção “Gestão e Intervenção em Situações de Crise”, com a dura-
ção de 25h, direcionada para as/os técnicas/os da Rede Social;
- Realizou-se, no dia 12 de setembro uma reunião geral do NPI-
SA, tendo sido posteriormente realizada uma reunião de traba-
lho para a elaboração do Plano de Ação para 2023;
- Participação no II Encontro Nacional de NPISA, realizado no 
dia 25 de outubro, em Leiria.
- No âmbito do CLDS 4G ‘Espinho Vivo’, realizou-se no dia 26 
de outubro, uma reunião do Conselho Sénior dinamizado pelo 
Eixo 3, na Câmara Municipal, com a presença dos senhores Pre-
sidentes de Junta.

Plano Municipal para a Igualdade e Não Discri-
minação de Espinho (PMIND)
- Realizou-se, no dia 23 de setembro, o debate “Mal me quer, 
Bem me quer, muito, pouco, nada”, sobre violência doméstica 
no âmbito da exposição da artista plástica, Maria João Damas, 
no Museu Municipal de Espinho/FACE. Esta iniciativa contou 
também com a atuação da Academia de Dança de Espinho;
- Foram nomeadas as Conselheiras Locais para a Igualdade: Dr.ª 
Leonor Lêdo da Fonseca e Dr.ª Paula Pires (Câmara Municipal 
de Espinho), e Dr.ª Dulce Adrêgo (docente do Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e coordenadora do En-
sino Especial; fez parte da CPCJ de Espinho e é um elemento 

muito ativo nas questões da promoção da igualdade e não dis-
criminação);
- Foi aprovado o PMIND de Espinho, na sessão do dia 18 de 
outubro, da Assembleia Municipal;
- Foi celebrado, a 26 de outubro, o Acordo de Adesão do Muni-
cípio de Espinho à Rede de Autarquias para a Igualdade, com 
a entidade Questão para a Igualdade - Associação de inovação 
Social;
- No mesmo dia, foi realizada a ação de formação “A impor-
tância da integração da igualdade de género nas Autarquias”, 
direcionada para trabalhadoras/es do Município e dinamizada 
pela Questão para a Igualdade - Associação de inovação Social.

Videoconferências/ Webinários/ Ações de For-
mação
- Ação de (In)Formação sobre Tráfico de Seres Humanos, pro-
movida pela Câmara Municipal de Espinho e pela Associação 
para o Planeamento da Família (Equipa Multidisciplinar Espe-
cializada do Norte para Assistência a Vítimas de Tráfico de Se-
res Humanos), que decorreu no dia 23 de setembro de 2022, 
entre as 10h e as 13h (3 horas), na Biblioteca Municipal de 
Espinho.
- Webinar “Participação como determinante da confiança nas 
instituições públicas”, organizado pelo Instituto Nacional de 
Administração - INA, IP, 29 de setembro de 2022, entre as 
11:00 e as 12:30.
- Participação online no “Fórum Igualdade | Encontro feminis-
ta”, organização conjunta entre Portugal e França, responsa-
bilidade da Comissão para a Igualdade de Género e da Câmara 
Municipal de Guimarães, que se realizou nos dias 19 e 20 de 
outubro de 2022;
- Seminário “Os desafios dos cuidados de saúde à pessoa ido-
sa e institucionalizada”, promovido pela Câmara Municipal de 
Gaia, no dia 21 de outubro de 2022;
- Ação de Formação “Gestão e Intervenção em Situações de 
Crise” de 27 de setembro a 25 de outubro de 2022 (25horas);
Webinar “Experiências de construção da democracia participa-
tiva”, promovido pelo Instituto Nacional da Administração I.P., 
no dia 27 de outubro de 2022;
- Webinar “Que respostas e modelos para pessoas em situação 
de sem abrigo?”, promovido pela EAPN Portugal/Rede Europeia 
Anti-Pobreza, no dia 27 de outubro de 2022;
- VI Fórum Inovação Social, promovido pela Área Metropolitana 
do Porto, na Fundação de Serralves, no dia 28 de outubro.

Missão Ucrânia 
- Manteve-se a articulação com a Paróquia de Espinho no apoio 
às famílias deslocadas da Ucrânia, nomeadamente no que res-
peita à articulação com as escolas, disponibilização de roupas 
e de mobiliário; articulação com a Unidade de Saúde Pública 
(USP) do ACES Espinho/Gaia para agendamento de consultas e 
acompanhamento na saúde.

Saúde
- No âmbito da temática “Envelhecimento Ativo” e do Plano 
Municipal de Saúde (em elaboração), deu-se continuidade às 
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reuniões de trabalho para o desenvolvimento do projeto “Tri-
lhos de Espinho”;
- No dia 15 de setembro, foi realizada uma reunião de trabalho 
com a Santa Casa da Misericórdia de Espinho, com a presença 
da Divisão de Desporto e Juventude, para a eventual realiza-
ção de atividades de promoção do envelhecimento ativo junto 
das pessoas que se encontram institucionalizadas;
- No dia 4 de outubro foi realizada uma reunião com a nova 
Diretora Executiva do ACES Espinho/Gaia.

Atividades com a População Sénior
- Iniciou-se a preparação da Festa de S. Martinho e da Festa de 
Natal, que terão lugar a 27 de novembro e 11 de dezembro, 
respetivamente;
- Foi divulgada uma Viagem Sénior+55 à Galiza, a realizar en-
tre os dias 21 e 23 de novembro, tendo-se procedido à recolha 
das inscrições para a mesma.

Sistema de Gestão da Qualidade
- Foi preparado o PC02 para a realização da auditoria interna, 
procedendo-se à atualização de alguns documentos (nomea-
damente do mapa de indicadores), bem como do ficheiro de 
Gestão Integrada de Riscos e Oportunidades (GIRO), Trata-
mento de Ocorrências, entre outros.

Gabinete de Apoio às Coletividades
- No dia 2 de agosto foi solicitado o apoio pela coletividade 
Orfeão de Espinho no transporte de um estrado da sua sede 
para o Centro Multimeios de Espinho, sendo o mesmo realiza-
do pela DER;
- No dia 6 de agosto foi solicitado apoio pela coletividade Clu-
be de Caçadores da Costa Verde, no sentido da colocação de 
recipientes para resíduos diferenciados na sua sede, situação 
que foi tratada em articulação com o NSU;
- No dia 11 de agosto a coletividade Espinho Vida, pediu cola-
boração no apoio logístico para a elaboração dos Tapetes em 
Honra da Nossa Senhora de Ajuda, tendo o mesmo sido pres-
tado pelos serviços do Município;
- No dia 16 de agosto foram enviadas para todas as coleti-
vidades registadas no Gabinete, as fichas para procederem à 
candidatura aos subsídios a atribuir pelo Turismo de Portugal 
a entidades com relevância social no Município de Espinho; Foi 
ainda prestado todo o apoio solicitado ao preenchimento da 
ficha de candidatura;
- No dia 31 de agosto, a AFPCE solicitou apoio ao Gabinete no 
sentido de contatar outras coletividades para participarem na 
final do 1º Torneio de Futebol de Rua CME/AFPCE;
- Nos dias 9,10 e 11 de setembro foi prestado apoio logístico 
e assegurada presença em todas nas atividades realizadas du-
rante o 1º Torneio de Futebol de Rua CME/AFPCE;
- No dia 21 de setembro o Gabinete de Apoio às Coletividades 
esteve presente Na coletividade “Associação de Enfermagem 
O Toque” para assinalar o Dia Internacional do Alzheimer;
- Em setembro foram rececionados diversos convites para a 
presença do Gabinete nas iniciativas a promover por diversas 
entidades;

- No dia 7 de outubro foi agilizado o pedido da coletividade 
Novasemente, no âmbito de uma iniciativa a desenvolver na 
Festa dos Altos Céus;
- Entre meados de setembro e meados de outubro, procedeu-
-se à análise das candidaturas aos subsídios a conceder pelo 
Turismo de Portugal a entidades com relevância social no Mu-
nicípio;  
- No dia 13 de outubro foi realizada uma reunião com a Univer-
sidade Sénior de Espinho, para apresentação das atividades 
que estão a realizar;
- Após deliberação pela Câmara Municipal, iniciaram-se os 
primeiros contatos telefónicos com as coletividades contem-
pladas com o subsídio de jogo, para o envio dos documentos 
solicitados pelo Turismo de Portugal;
- A 26 de outubro foram enviados os ofícios via CTT, bem como 
email’s, a todas as coletividades comtempladas com os subsí-
dios a conceder pelo Turismo de Portugal, indicando o montan-
te atribuído e solicitando o envio dos documentos necessários 
para dar continuidade ao processo.
- Deu-se continuidade à receção e atualização dos dados das 
coletividades, que se mantêm em atividade no concelho.

Outras ações
- Os serviços estiveram presentes na visita que a Exma. Se-
nhora Secretária de Estado para a Inclusão realizou no passa-
do dia 8 de setembro, às respostas CAVI, CAO e Unidade Resi-
dencial da Cerciespinho;
- Realização do I Torneio de Futebol de Rua CME/AFPCE, nos 
dias 9, 10 e 11 de setembro;
- Os serviços estiveram presentes na sessão de encerramento 
da iniciativa “Academia de Voluntariado Metropolitano”, que 
decorreu na tarde do dia 9 de setembro, na AMP;
- No dia 30 de setembro, foi assegurada presença na reunião 
de trabalho sobre o Projeto Municipal subordinado ao tema da 
Ética no Desporto, na Escola e na Vida;
- No dia 10 de outubro foi realizada uma reunião de acompa-
nhamento no âmbito do processo de transferência de compe-
tências na área social, com a presença de elementos do Centro 
Distrital de Aveiro, do Instituto de Segurança Social, IP;
- No dia 14 de outubro foi assegurada presença na reunião do 
Conselho Consultivo do Centro de Emprego e Formação Profis-
sional de Vila Nova de Gaia;
- Com o objetivo de vir a implementar no Município de Espinho 
um Centro Local de Apoio a Integração de Migrantes (CLAIM), 
alguns elementos do serviço iniciaram a 25 de outubro uma 
ação de formação online, promovida pelo Alto Comissariado 
para as Migrações (ACM, IP).
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ORDENAMENTO / PLANEAMENTO 
1.  3.ª Alteração da 1.ª Revisão do PDM de Espinho
2.  Trabalhos com vista à conclusão da 3.ª Alteração da 1.ª Revisão do PDM de Espinho: em fase de 
retificação de elementos após conferência procedimental, por parte das entidades externas.
3.  2.ª Alteração ao Plano Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espinho – preparação de elementos 
alterados, em conformidade com o POC-CE. Realização de reuniões preparatórias com os serviços jurídi-
cos e as entidades externas, no sentido de esclarecer os direitos juridicamente consolidados.
4.  Continuação dos trabalhos, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de 
reavaliar o limite do Domínio Publico Marítimo na frente urbana consolidada da cidade de Espinho
5.  Conclusão do Estudo de Ordenamento da Zona Nascente à Av. 32 e preparação para remessa a 
Reunião de Câmara.
6.  Preparação de peças com vista à abertura de procedimento de aquisição de serviços para Estudo de 
Recuperação e Revitalização das Ribeiras de Espinho.
7.  Elaboração de estudo de alinhamentos e cérceas das Ruas 33, 10 e 12. 
8.  Desenvolvimento de trabalhos de diagnóstico no âmbito da proposta do novo Cartograma de cér-
ceas.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
9.  Submissão a Reunião de Câmara, e consequente aprovação, do Estudo de Ordenamento da Zona 
Industrial de Paramos e envolvente e zonas adjacentes; 

ESPAÇO PUBLICO - ESPAÇOS VERDES 
10.  Espaço envolvente à Vila Manuella- Conclusão do projeto de execução. Medição do projeto e rea-
lização de consulta ao mercado com vista a abertura de procedimento de contratação pública para 
realização da empreitada.
11.  Elaboração de estudo de alinhamentos da Rua Nova de Gulhe – em curso
12.  Elaboração de estudo para reformulação de praça - Canto do Pescador

EQUIPAMENTOS 
13.  Elaboração projeto de arquitetura da USF da Marinha, na sequência da aprovação do estudo prévio 
pela ARS. 
14.  Preparação de peças com vista a abertura de procedimento de contratação pública para aquisição 
de serviços de elaboração de projeto de execução e projetos de especialidades.
15.  Elaboração de Layout para colocação de bancadas amovíveis, com lotação de 8.000 lugares, na 
Nave Polivalente de Espinho

HABITAÇÃO – ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (Programa 1.º Direito) 
16.  Acompanhamento e alteração da Estratégia Local de Habitação que consubstancia a candidatura 
ao programa 1.º Direito; 
17.  Colaboração no procedimento de alteração ao loteamento da Quinta da Marinha, em articulação 
com a DUA;
18.  Levantamento e sistematização das patologias de 8 fogos sinalizados na Quinta de Paramos.
19.  Elaboração de planta de implantação do Bairro Novo dos Pobres, Silvalde, para efeitos de registos, 
no âmbito do programa 1.º Direito.
20.  Preparação do relatório de revisão da Estratégia Local de Habitação
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CANDIDATURAS
Respostas Sociais: COMUNIDADES DESFAVORECIDAS 
21.  Acompanhamento da Candidatura do PAOITI “Operações Integradas em Comunidades Desfavore-
cidas na Área Metropolitana do Porto; Resposta a pedidos de esclarecimento à AMP das candidaturas 
submetidas no âmbito do Acordo; Preparação de fases subsequentes.
22.  Submissão da candidatura Laboratórios Digitais, que integra os projetos de Envelhecimento Ativo; 
Multiculturalidade e Literacia Financeira, no âmbito do PAOITI SUL - Operações Integradas em Comu-
nidades Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto, no montante de investimento elegível de 
294.560,00 €
Empresas 4.0 -BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS
23.  Aprovação da Manifestação de Interesse da operação - ESPINHO – Quarteirão Comercial Digital, 
apresentada pelo consórcio Município de Espinho/ Associação Comercial de Espinho, no âmbito do PRR 
- Bairros Comerciais Digitais, no montante de investimento global elegível de 1 934 653,38€. 
Respostas Sociais: ACESSIBILIDADE 360º
24.  Submissão de uma candidatura no âmbito do PRR - Respostas Sociais, do Programa de Interven-
ções em Habitações (PIH - Investimento RE-C03- i02), aviso N.º 3/C03-i02/2022, Acessibilidades 360º, 
destinada a promover a acessibilidade na habitação de um arrendatário portador de deficiência, no 
montante de investimento elegível de 1.600,00€.
25.  Aprovação da operação submetida no âmbito do PRR, Respostas Sociais, do Programa de Inter-
venções em Habitações (PIH - Investimento RE-C03- i02), Aviso N.º 3/C03-i02/2022, Acessibilidades 
360º, destinada a promover a acessibilidade na habitação de um dos nossos arrendatários do Conjunto 
Habitacional da Ponte d’Anta, no montante de investimento elegível de 2.316,00€. 

ESTAÇÃO NÁUTICA
26.  Validação do processo de certificação da Estação Náutica de Espinho, pela Comissão de Avaliação. 
27.  Atualização e construção dos sites: estacaonautica.espinho.pt e nauticalportugal.com (Espinho)
28.  Realização de sessão no Dia Mundial do Turismo – “Repensar o Turismo - Um setor mais susten-
tável, inclusivo e resiliente”, alinhado com a Organização Mundial do Turismo e com a participação de 
parceiros convidados, nomeadamente: Entidade Regional Turismo Norte; Área Metropolitana do Porto; 
Universidade de Aveiro; Fórum Oceano; Biosphere e Smart Waste Portugal. 
29.  Identificação de operadores locais e parceiros da Estação Náutica, com produto turístico estru-
turado para participação no projeto de Internacionalização da rede de Estações Náuticas de Portugal 
(IREN), junto dos mercados: francês, alemão e dos Países Baixos.
30.  Desenvolvimento de ações de análise e avaliação da marca “Espinho Surf Destination”, com vista à 
estruturação do produto do surf e construção de um modelo de comunicação nacional e internacional.
31.  Trabalhos preparatórios das Estações Náuticas do Litoral Norte, para a participação na Feira Inter-
nacional de Atividades Marítimas - BOOT de Dusseldorf, em 2023.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
32.  Atualização da cartografia digital - georreferenciação de processos e sua integração na BD da 
cartografia (trabalho em curso); 
33.  SIG - Manutenção e atualização da informação geoespacial das bases de dados BUPI 
34.  Acompanhamento e apoio à divulgação do BUPI 

DIVERSOS 
35.  20. Emissão de pareceres no âmbito dos licenciamentos de obras particulares;
36.  Atividade corrente ao nível do apoio a outras divisões no âmbito do ordenamento do território; 
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .

Atendimento Presencial
AGOSTO’22
Nº de atendimentos gerais | 2603

Nº de atendimentos Urbanismo | 342

SETEMBRO’22
Nº de atendimentos gerais | 2188

Nº de atendimentos Urbanismo | 388

OUTUBRO’22
Nº de atendimentos gerais | 1957

Nº de atendimentos Urbanismo | 344

Atendimento Telefónico
AGOSTO’22
Nº de atendimentos gerais | 2098

Nº de atendimentos Urbanismo | 376

Nº de atendimento Águas e Feiras | 962

Nº de atendimento Outros Assuntos | 760

SETEMBRO’22
Nº de atendimentos gerais | 2228

Nº de atendimentos Urbanismo | 345

Nº de atendimento Águas e Feiras | 862

Nº de atendimento Outros Assuntos | 1021

OUTUBRO’22
Nº de atendimentos gerais | 2245

Nº de atendimentos Urbanismo | 338

Nº de atendimento Águas e Feiras | 1006

Nº de atendimento Outros Assuntos | 901

- Gestão de nadadores salvadores;
- Relatório de assistência a banhistas e salvamento aquático;
- Relatório de DAE;
- Elaboração do PMEPC;
- Demolição controlada em risco iminente de queda de uma casa devoluta na rua do Souto;
- Queda da ponde na Rosa do Moinho, sendo monitorizada diariamente;
- Acompanhamento de inspeção regular ao Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia;
- Formação de Tráfego de Seres Humanos;
- Jornadas de Ambiente e Proteção Civil da LIPOR;
- Formação em Segurança contra Incêndios para técnicos municipais para 1ª categoria risco;
- Formação de Gestão de Contrato Público;
- Curso de Coordenador Municipal de Proteção Civil;
- Formação de DAE;
- Formação em ZCAP;
- Simulacro no Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia;
- Visita técnica e acessibilidades ás escolas de Espinho;
- Preparação da proposta de Orçamento 2023;

Eventos
- Festa em Honra da Nossa Senhora da Ajuda;
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// PROCESSOS JUDICIAIS
ACTUALIZADA EM 31 DE OUTUBRO ‘22

Informação à Assembleia Municipal, de acordo com o preceituado no artigo 35.º, n.º 4, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais  

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro



Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 953/19.5BEAVR
Unidade Orgânica 1

ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE 
ESPINHO por Augusto Ribeiro dos Santos e mulher, Maria de 
Fátima Silva Lopes Fernandes, José Joaquim Ribeiro de Castro 
e mulher, Rosa Maria Dias Salvador Ribeiro de Castro e Helder 
Domingues Magalhães Ferreira e mulher, Tânia Marta Fonseca 
Santos
 
Objecto: a anulação da ordem de realização de obras coercivas 
ordenadas ao Autores por ofício de 01/07/2019, nº 153/2019, 
que transmitiu o despacho de 27/06/2019 da Senhora Verea-
dora Eng.ª Maria de Lurdes Santos Ganicho, determinando se 
procedesse nos termos da informação dos serviços municipais 
de 26/06/2019.
 
Processo foi findo.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 1037/19.1BEAVR
Unidade Orgânica 1

ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE 
ESPINHO por SEVERINO BASTOS REBELO
 
Objecto: a anulação dos actos administrativos praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Espinho, e pelo Presidente 
da Câmara de Espinho, datados, respectivamente, de 21 e 22 
de Outubro de 2019, no segmento decisório em que lhe de-
termina, enquanto proprietário do imóvel em referência nos 
autos, a execução dos trabalhos indicados no Auto de Vistoria 
de Salubridade de 11-10-2019.
Decorre do Processo administrativo: OP-VSA 1/2019 - Prédio 
sito à Rua 2, nºs 1185-1189-1193, freguesia de Espinho, onde 
ocorreu desabamento parcial em 19/20-10-2019, e de onde 
foram realojados os inquilinos.
 
Após a Contestação o Ministério Público defender a improce-
dência da acção, o Autor requereu que fosse efectuada uma 
vistoria ao estado actual do prédio, questão que aguarda de-
cisão.
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 665/21.0BEAVR
Unidade Orgânica 1

ACÇÃO ADMINISTRATIVA que SUSANA MARIA MARQUES 

ATAÍDE XUFRE move ao MUNICÍPIO DE ESPINHO, impugnan-
do o o despacho de 22 de Junho de 2021 do Snr. Presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, que indeferiu a pretensão de 
licenciamento de construção do Equipamento com funções de 
Apoio de Praia.
Decorre do Processo administrativo: processo LE-EDI-72/08 
– pretensão já anteriormente objecto de indeferimento, por 
despacho de 28-07-2010 do Presidente da Câmara Municipal 
de Espinho,  revogada por sentença do Tribunal Administrati-
vo e Fiscal de Aveiro, procº nº 1228/10.0BEAVR, emitida em 5 
de Maio de 2017.
 
O processo mantém-se a aguardar emissão de sentença.

TRIBUNAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Juízo da Propriedade Intelectual – Juiz 3
Processo n.º 365/21.0YHLSB

ACÇÃO COMUM DE CONDENAÇÃO interposta contra o MUNI-
CÍPIO DE ESPINHO e VEIRABAR, LDA., por LARUS – ARTIGOS 
PARA CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTOS, LDA.
Objecto: a condenação do Município a abster-se de adquirir 
a terceiros os modelos de equipamento urbano que identifi-
ca – abrigos para passageiros – de design idêntico ao regis-
tado pela Autora, e a indemnizar esta, conjuntamente com 
a 2ª Ré, por prejuízos patrimoniais e não patrimoniais. Valor: 
112.462,50 €.
 
Em 7 e 8 de Novembro corrente teve lugar a audiência de jul-
gamento.
O processo fica a aguardar a emissão de sentença.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO

Juízo Central Cível de Santa Maria da Feira - Juiz 2
Procº nº 3934/21.5T8AVR

ACÇÃO DECLARATIVA DE CONDENAÇÃO
Autor:: LUIS FILIPE CUNHA LUCAS e LUCIA MARGARIDA LOU-
REIRO DA SILVA
Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO e outros
Valor: €=83.000,00

Objecto: I- a condenação do Município e demais Réus a reco-
nhecer que a alteração de um Loteamento constitui um acto 
que não produz qualquer efeito na ordem jurídica, e que os lo-
tes n.ºs 3 e 4, pertença dos Autores, têm as exactas medidas, 
áreas e configurações, que constam do Alvará de Loteamento 
inicial, e o pedido de declaração pelo tribunal que a Alteração 
ao Alvará em nada pode afectar o legitimo direito de proprie-
dade dos Autores.
II- A Condenação do Município e primeiros Réus a pagar aos 
Autores, de forma solidaria, a título de compensação pelos 
danos Patrimoniais e não Patrimoniais por estes sofridos, a 
quantia de 83.000 euros, a actualizar em execução de senten-
ça, e a assumir todas as custas do processo e demais encargos.

PROCESSOS JUDICIAIS .
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Foi proferida sentença a declarar o Tribunal Judicial (Juízo Cen-
tral Cível de Santa Maria da Feira), isto é o tribunal comum, 
materialmente incompetente para decidir a causa, e em conse-
quência absolvendo os Réus da presente instância.
 
O tribunal entendeu ser competente o tribunal administrativo.
Ao Autores interpuseram recurso, que segue os seus trâmites.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCº nº 934/21.9BEAVR
Unidade Orgânica 1

ACÇÃO ADMINISTRATIVA para anulação de acto administrativo.
Autor: ANDRÉ JOÃO MOURA FERNANDES DA SILVA GONÇALVES 
e ANA CLÁUDIA TEIXEIRA OLIVEIRA COSTA GONÇALVES
Réu: MUNICÍPIO DE ESPINHO
Contra-interessada: ONDA VERDE – CONSTRUÇÕES, LDA.,
Valor: €=30.001,00
 
a) Objecto: a declaração de nulidade ou a anulação dos despa-
chos da Vereadora do Pelouro da Câmara Municipal de Espinho, 
de deferimento do pedido de licenciamento de construção for-
mulado no processo de licenciamento LE-ARUNCC 10/20, e de 
deferimento da emissão do correspondente alvará de licença de 
construção.
 
Após o Município e a Contra-interessada apresentaram as suas 
Contestações, os Autores deduziram um articulado supervenien-
te, que foi contestado, e cuja apreciação se aguarda.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCº nº 371_22.8BEAVR
Unidade Orgânica 1

ACÇÃO ADMINISTRATIVA para anulação de acto administrativo.
Autor: PALMIRA ALVES OLIVEIRA TAVARES
Réus: MUNICÍPIO DE ESPINHO e FIDELIDADE – COMPANHIA DE 
SEGUROS, S.A.
Valor: €=53.682,40
a) Objecto: a condenação do MUNICÍPIO DE ESPINHO ou da FIDE-
LIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., no pagamento de uma 
indemnização por danos patrimoniais de €=23.682,40, por danos 
não patrimoniais de €=30.000,00, mais juros vincendos.
 
Decorre de um acidente pessoal da Autora, ocorrido na via públi-
ca, em Espinho, em 30 de Maio de 2019.
Após a apresentação das Contestações do Município e da Contra-
-interessada FIDELIDADE a Autora apresentou uma Réplica, com 
ampliação do pedido.
 
O Município opôs-se requerendo o desentranhamento da Réplica 
e a improcedência da ampliação de pedido apresentada.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCº nº 344/22.0BEAVR
Unidade Orgânica 2

OPOSIÇÃO A EXECUÇÃO FISCAL
Executado: VALDEMAR PEREIRA HENRIQUES
Exequente: MUNICÍPIO DE ESPINHO
Valor: €=1.460,03
a) Objecto: EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de taxas munici-
pais, por ocupação de lugar na feira semanal.
 
Após o Município ter deduzido Contestação à Oposição apre-
sentada, o processo seguiu termos e aguarda decisão.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCº nº º 637/22.7BEAVR
Unidade Orgânica 1

ACÇÃO ADMINISTRATIVA
Autora: DIAMANTINA PAIS MOREIRA
Réu: MUNICÍPIO DE ESPINHO
Valor: €=401.136,52
a) Objecto: a condenação do MUNICÍPIO DE ESPINHO no paga-
mento de uma indemnização por danos patrimoniais e danos 
não patrimoniais, mais juros.
Decorre de um acidente pessoal da Autora, ocorrido na via pú-
blica, em Espinho, em 10 de Novembro de 2021.
 
O Município deduziu Contestação, requerendo a suspensão da 
instância em face do falecimento da Autora, requereu a Inter-
venção Principal Provocada da GENERALI SEGUROS, S.A. (Tran-
quilidade), e impugnou o pedido formulado.

PROCESSOS ANTERIORMENTE 
PATROCINADOS PELA SNRA. DRA. 
RAQUEL DIAS DA SILVA

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL REPORTADA À 
INFORMAÇÃO DE 30 DE JUNHO DE 2022:

1 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCESSO N.º 1228/10.0BEAVR-A
Ação Executiva;
Exequente: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Executado: Município de Espinho;

PROCESSO FINDO 
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PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;

Foi proferida sentença que julgou a ação parcialmente proce-
dente, condenando o Município a pagar ao Autor a quantia de 
€10.000,00, a título de indemnização por danos patrimoniais, 
acrescida de juros de mora nos termos legais.
O Município interpôs recurso de apelação para o Tribunal Cen-
tral Administrativo – Norte.
 
CONTINUA A AGUARDAR A ULTERIOR TRAMITAÇÃO PROCES-
SUAL.

PROCESSO N.º 602/13.5BEAVR
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;

PROCESSO FINDO

PROCESSO Nº 1022/14.0BEAVR
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;

Realizou-se a audiência de discussão e julgamento.
CONTINUA A AGUARDAR PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

PROCESSO Nº 1129/14.3BEAVR
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa 
com Atos Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local;
Réu: Município de Espinho;

PROCESSO FINDO

PROCESSO N.º 242/17.0BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;

PROCESSO FINDO
 

PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;

Réu: Município de Espinho;

A Autora, na sequência do incidente de intervenção principal 
provocada suscitado, veio indicar aos autos a morada correta 
do seu irmão, requerendo a citação nessa nova morada.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;

O Município foi notificado para, em 10 (dez) dias, se pronunciar 
sobre a matéria de exceção suscitada e que se refere à inim-
pugnabilidade do ato impugnado pelo Autor em 13 de abril 
de 2018, inimpugnabilidade essa que constitui uma exceção 
dilatória prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 89.º do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos e que determina a 
absolvição da instância. O Município pronunciou-se pela inim-
pugnabilidade do referido ato. O Autor pronunciou-se alegan-
do que não impugnou só o ato de 13 de abril de 2018, mas 
também o ato de 11 de janeiro de 2018. Foi apresentada pela 
mandatária do autor renúncia ao mandato, tendo o autor cons-
tituído novo mandatário judicial. Aguarda-se a ulterior trami-
tação processual.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO N.º 1132/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu: Município de Espinho;

O autor recorreu da sentença para o Tribunal Central Adminis-
trativo Norte. O Município apresentou as contra alegações. O 
Ministério Público proferiu parecer segundo o qual a sentença 
recorrida não merece censura, concluindo a final que deve o 
recurso ser julgado improcedente. Aguarda ulterior tramitação 
processual.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO N.º 806/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
da Administração Local e Regional, Empresas Públi-
cas, Concessionárias e Afins;
Réu: Município de Espinho;

Realizou-se a audiência julgamento, foram apresentadas ale-
gações escritas.
AGUARDA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
Entretanto o Juiz indagou as partes sobre a perda de interesse 
de parte do objecto do pedido, dado que os sócios do Sindicato 
Autor deixaram de cumprir o horário aqui em causa no final de 
2019.

PROCESSOS JUDICIAIS .
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PROCESSO N.º 495/19.9BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
da Administração Local e Regional, Empresas Públi-
cas, Concessionárias e Afins;
Réu: Município de Espinho;

Foi proferida sentença que anulou os atos administrativos im-
pugnados, praticados pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO N.º 515/19.7BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Maria Manuela Sousa Fernandes;
Réu: Município de Espinho;

Foi o Município notificado da dispensa de realização da audiên-
cia prévia e do despacho saneador, o qual fixou, designada-
mente, o objeto do litígio e os temas da prova.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO N.º559/20.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Severino Bastos Rebelo;
Réus: Município de Espinho;
Contrainteressados: Dalila da Silva Afonso Novo dos 
Santos, Fernanda de Oliveira e Maria Natália Pereira 
da Rocha;

O Autor intentou a presente ação administrativa com vista à 
impugnação do ato administrativo, pugnando pela nulidade do 
despacho impugnado de realização de obras no prédio sito na 
Rua 2, ou pela sua anulação por violação de lei. O Município 
apresentou contestação. Foi proferido parecer pelo Ministério 
Público que se manifestou pela improcedência da ação. Aguar-
da ulterior tramitação processual.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO N.º 743/20.2BEAVR
Intimação para Prestação de Informações e Passa-
gem de Certidões;
Requerente: José de Almeida Martins;
Requerido: Município de Espinho;

PROCESSO FINDO

PROCESSO N.º 211/21.5BEAVR-A
Ação Administrativa – Impugnação de atos adminis-
trativos;

Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;

O Autor intentou a presente ação administrativa contra o Mu-
nicípio, pedindo a anulação da decisão de aplicação da sanção 
de despedimento disciplinar por vícios do processo administra-
tivo, invocando assim a ilicitude do despedimento, e pedindo a 
sua reintegração e o pagamento dos vencimentos, suplemen-
tos e subsídios que deixou de auferir.
O Município apresentou contestação.
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO N.º 556/21.4BEAVR
Ação Administrativa – Condenação à prática de ato 
administrativo devido;
Autor: Maria Gorete Afonso Claro;
Réu: Município de Espinho e Octávio Fernandes de 
Pinho;

A Autora intentou contra o Município e contra Octávio Fernan-
des de Pinho a presente ação administrativa, por entender que 
não foi praticado um ato administrativo de embargo de obra, 
pedindo a condenação do Município no pagamento de indem-
nização
O Município apresentou contestação. O Réu Octávio Fernandes 
de Pinho também apresentou contestação. Entretanto o tribu-
nal indagou da Câmara qual a posterior sequência do processo 
administrativo.
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

2 — PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

PROCESSO Nº 3411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;

O Município apresentou a sua resposta escrita.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO Nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;

O Município apresentou a sua resposta escrita.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO Nº 1-76/2017
CCDR Norte;

O Município ofereceu a sua resposta escrita.
SEM EVOLUÇÃO.
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PROC. N.º 00255/2019
Agência Portuguesa do Ambiente – APA;

O Município ofereceu a sua defesa escrita e já se procedeu à 
inquirição das testemunhas arroladas pelo Município.
SEM EVOLUÇÃO.

PROCESSO NOVO

Processo de Contra-ordenação - NUICO  74/22.3.EA-
MDL                  
ASAE – Autoridade ee Segurança Alimentar e Eco-
nómica

O Município ofereceu a sua defesa escrita e já se procedeu à 
inquirição das testemunhas arroladas pelo Município.
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

PROCESSOS JUDICIAIS .
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// PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES

ACTUALIZADA EM 31 DE OUTUBRO ‘22



REUNIÕES E VISITAS PRESENCIAIS

Agosto
Reunião com a Federação de Ginástica de Portugal

Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria

Reunião entre Câmara de Espinho e Agência Portuguesa do Ambiente

Receção à Escola de Formação de Espinho - Os Tigres, bicampeões nacionais de andebol de praia

Festa das Coletividades em Paramos

Programação Ondas de Verão

Festival Internacional de Folclore em Paramos

Festas em honra de Nossa Senhora do Mar

Festas em honra de de St. Estêvão e Nª Srª da Guia

Dia Internacional da Juventude em conjunto com o IPDJ e a Secretaria de Estado da Juventude

Gira Praia

60 Horas de Andebol de Praia

Aniversário do Grupo Desportivo dos Outeiros - 50º aniversário

Reunião com Junta Freguesia Anta e Guetim e Clubes

Reunião com Ministro Administração Interna

Assinatura Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia

Apresentação do Centro Empresarial de Paramos

Assinatura de Protocolo com a AFPCE

Atendimento aos Munícipes

 

Setembro
Reunião com Ministro do Ambiente e da Ação Climática e a Secretaria de Estado da Conservação da 

Natureza

Aniversário dos 49 anos do Grupo Desportivo Estrelas Vermelhas

Exposição de Cabral Pinto

Festival Rancho Nossa Sra. Altos Ceus

Sunset da Banda S. Tiago Silvalde

98º aniversário da Tuna Musical de Anta

Reunião com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, IPDJ e as federações de vólei, hóquei, 

andebol, basquetebol e ginástica

Participação com Senhora Secretária de Estado da Inclusão  Dra. Ana Sofia Antunes na visita ao CAVI 

“Horizontes” da Instituição CERCIESPINHO.

XXIII Torneio Internacional Solverde em Hóquei em Patins

Exposição de fotografia “PORTUGAL 70 ANOS DEPOIS”

Conselho de Administração da Energaia – Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto

Reunião AMP Conselho Metropolitano

Reunião Metropolitana de Vereadores da Energia

Toninho CUP

Festas Nossa Senhora Ajuda

Distribuição Garrafas Ecológicas nas Escolas

Reunião com Infraestruturas de Portugal

Reunião com CM OVAR  - Transferência da Gestão e Manutenção da Barrinha/Lagoa Esmoriz/Paramos

1.ª Reunião do Conselho Metropolitano de Vereadores da Proteção Civil

Receção campeões Sporting Espinho / Natação /

PRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES .

AM ESPINHO  N.º 5       DEZEMBRO’’2264



. PRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES

Participação no Torneio Cidade Espinho - SCE  ESpinho – Nave

Participação no Youth Sport Labs organizado pela Direção Regional Norte do IPDJ.

Entrega de prémios no Grupo Columbófilo Espinho.

Comemoração do dia da Freguesia Paramos

Dia Mundial Turismo - Piscina Solário Atlântico

Participação na cerimónia da apresentação da nova Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa com o Minis-

tro das Infraestruturas e da Habitação

Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria

Cerimónia de assinatura do Protocolo de Colaboração de Promoção Turística - entre a Área Metropolita-

na do Porto, a Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Associação de Turismo do Porto

Reunião com o Coordenador Nacional Plano Ética Desporto

Participação na Gala de atribuição de prémios na Columbófila de Guetim

Realização da Primeira Edição do Torneio de Futebol de Rua.

Conferência de imprensa sobre cessação posição Contratual para a construção do Estádio Municipal de 

Espinho.

Atendimento ao Município.

Outubro
Torneio de Voleibol da AAE

Espetáculo Comunitário COR(P)O METROPOLITANO

Conselho Administração Lipor

Sessão de Apresentação da Comunidade Energética Intermunicipal 

Protocolo de colaboração do Departamento de Geografia da FLUP com o Município

AMP Conselho Metropolitano

Comemorações do 32º Aniversário do Grupo Recreativo Estrelas da Ponte de Anta

Conselho Administração Energaia

Comemorações do 88º aniversário do Império Anta F.C.

Entrega Prémios Columbófila Andorinhas Paramos

Concerto do I Workshop de Direção de Banda, pela BMSTS

SONS NO PATRIMÓNIO: “GALO CANT’ÀS DUAS”

Reunião com  a Presidente IHRU

Abertura da Smart Cities Summit

Receção dos Certificados Coração Verde - LIPOR

Sessão de Prestação de Contas 1º ano Mandato

Festas em honra de N.ª Sr.ª dos Altos Céus

Comemorações 11º Aniversário da Associação Espinho E Mar a Cantar

1ª reunião da Comissão Consultiva para a elaboração do Programa Regional de Ordenamento do Terri-

tório do Norte entre AMP e CCDR-N

25º aniversário Probus Clube Espinho

Festejos do Dia da Freguesia de Guetim

Dia Internacional da Biblioteca Escolar -  “Pausa para Ler”

Assinatura do Acordo de Adesão à Rede de Autarquias para a Igualdade

Conferência “Portugal e as Forças Armadas” promovida pelo RE3

Fórum de Inovação Social

Sessão de encerramento do Projeto HORTAS DO MAR, financiado pelo Programa BAIRROS SAUDÁVEIS, 

com verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) ADCE

Comemorações do 36º aniversário bairro ponte anta

Atendimento ao Munícipe
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CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Praça Dr. José Oliveira Salvador
Apartado 700
4501-901 Espinho
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