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. INTRODUÇÃO

//MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Caras e caros vogais da Assembleia Municipal,

O período dos meses de junho e julho arrancou com as comemorações do Dia Mundial da Criança, dando o mote para vários mo-

mentos de cultura, desporto e festa na retoma à normalidade como o FEST, o FIME, o Vir a Banhos, o Encontro Internacional de 

Estátuas Vivas ou as festas populares. 

Assinalámos também a abertura da época balnear em Espinho, um município banhado por uma frente marítima fantástica e que foi 

o único do Grande Porto que conseguiu garantir a presença de nadadores-salvadores em todas as praias vigiadas desde o primeiro 

dia da época balnear, fruto de um grande trabalho dos concessionários com a autarquia que garante a segurança da nossa frente 

marítima.

Com a chegada do Verão, voltámos a assumir Espinho como Capital do Voleibol, acolhendo a 2ª Etapa do Campeonato Lidl de Volei-

bol de Praia 2022, o Beach Pro Tour Challenge de Espinho, o AMB Volleyball Cup ou o Solverde BV Legends by AMB, que permitiu 

voltar a ver em ação nos areais de Espinho a mítica dupla olímpica de voleibol de praia - Miguel Maia e João Brenha. Assinalámos 

também o Dia Internacional do Surf de uma forma muito especial, juntando em Espinho dezenas de pessoas que tiveram a oportu-

nidade de usufruir de aulas de surf gratuitas, oferecidas pela autarquia, em articulação com as escolas de surf do concelho.

Com o objetivo de reforçar o diálogo e a proximidade com os cidadãos e o território, a Câmara Municipal de Espinho lançou a pla-

taforma «Espinho Atento», que permite identificar e reportar de forma simples e rápida situações relacionadas com os espaços 

públicos, nomeadamente em áreas como rede viária, abastecimento de água, iluminação pública, resíduos sólidos urbanos, jardins, 

avarias em equipamentos públicos, entre outras. Esta nova ferramenta permite que o Município esteja mais próximo dos cidadãos 

e mais atento aos problemas que afetam o dia a dia de Espinho e dos Espinhenses, melhorando a capacidade de resposta e inter-

venção em assuntos que são importantes para a vida das pessoas. Para além do registo de ocorrências, a plataforma possibilita 

também que os cidadãos acompanhem a evolução das situações reportadas. 

Aliás, tendo já o suporte analítico dos dados recolhidos pela aplicação «Espinho Atento», tivemos uma importante reunião de 

trabalho com o objetivo de melhorar o serviço de limpeza e higiene urbana. Apesar de essa ser uma competência delegada pela 

Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia, face à necessidade evidente de resolver os problemas existentes e melhorar o serviço, 

reunimos os vários intervenientes na limpeza urbana, tendo ficado claro que o modelo adotado pela autarquia em 2020 é mani-

festamente insuficiente, fruto da retirada de valências como a lavagem das ruas ou a redução do número de operacionais. Com 

o diagnóstico e propostas de melhoria do serviço que receberemos muito em breve, queremos reforçar os meios ao dispor dos 

serviços de limpeza e higiene urbana, tornado o espaço público mais limpo e aprazível.

Durante este período, foi possível colocar em funcionamento e ao serviço da população os elevadores da Passagem Superior Pedo-

nal na Avenida 8, junto à Rua5, reforçando a capacidade de mobilidade e circulação numa zona bastante movimentada. Para além 

da entrada em funcionamento dos elevadores, foi efetuada também uma limpeza profunda com o objetivo de remover os sinais de 

vandalismo a que aquele espaço é frequentemente sujeito.

De igual forma, está finalmente aberto e ao serviço dos cidadãos e da cidade, como sempre deveria e poderia ter estado, o Parque 

de Estacionamento do FACE. São mais 105 lugares para ajudar a atenuar as dificuldades de estacionamento e é o primeiro passo 

de uma estratégia que incluirá a abertura do parque de estacionamento subterrâneo no ReCaFe, a reversão da supressão de 

lugares de estacionamento em artérias fundamentais e sinalética inteligente de informação e direcionamento para lugares livres.
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A rua 20 voltou também a estar aberta à circulação na entrada norte do concelho. Esta é uma empreitada que encontrámos numa fase de 

execução avançada e onde detetámos vários erros graves, nomeadamente zonas onde duas viaturas ligeiras teriam muita dificuldade em 

cruzar-se em sentidos opostos ou onde autocarros e viaturas pesadas pura e simplesmente não conseguiriam passar. Para além desses 

erros, o modelo de trânsito previsto nesta empreitada não melhora a circulação rodoviária, os acessos à cidade ou as condições de mobilida-

de. Apesar de nem todos os erros poderem ser corrigidos, conseguimos introduzir alterações, melhorias e correções no projeto que estava 

a ser executado. 

Em dois meses onde estivemos reunidos com os Ministros da Coesão Territorial, da Saúde, do Ambiente e da Ação Climática e da Admi-

nistração Interna, teve lugar a primeira reunião da Comissão de Delimitação do Domínio Publico Marítimo na frente urbana de Espinho, 

que inclui representantes do município, da Agência Portuguesa do Ambiente e da Marinha Portuguesa. O trabalho desta comissão vai-nos 

permitir solucionar um problema com mais de 150 anos e que tem condicionado de forma séria a regeneração e requalificação urbana da 

nossa frente marítima, prejudicando Espinho em relação a todos os outros municípios da faixa costeira. 

Apesar de todo este trabalho, o destaque para este período é naturalmente o 49º aniversário da elevação de Espinho a Cidade, cujas come-

morações permitiram recordar, honrar e preservar a nossa identidade e o nosso património histórico, cultural e social. Parte importante des-

se legado que nos define como Espinhenses reside na força, na perseverança, na dedicação e no exemplo que recebemos de cidadãos como 

o Sr. Fernando Meneses ou como a comunidade piscatória que dá corpo à nossa Arte Xávega, que receberam a Medalha de Honra da Cidade.

Miguel Reis

Presidente da Câmara
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ATA N. 12/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPINHO DE VINTE E CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS

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

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

-se, em reunião ordinária, conforme edital n.º 34/2022, a Câmara 

Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor Sr. Vice-Presi-

dente da Câmara, Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e dos Senho-

res Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor 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, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis. Pelas 17.00 horas, o 

Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 

pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 97/2022

Aprovação das atas 10/2022 e 11/2022 de 10 e 16 de 

maio respetivamente

Em virtude das atas n.ºs 10/2022 e 11/2022 de 10 e 16 de maio 

respetivamente terem sido entregues em fotocópia a todos os 

seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, tendo a Câ-

mara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da 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 as suas 

aprovações com 3 votos a favor do PS e 3 abstenções do PSD. Par-

ticiparam na votação apenas os membros do órgão executivo que 

estiveram presentes nas reuniões a que se reportam as atas em 

apreciação. Os vereadores do PSD apresentaram a seguinte decla-

ração de voto: “Os Vereadores do PSD abstiveram-se na votação 

do ponto 1 da reunião de Câmara de 25/05/2022- “Aprovação das 

atas n.ºs 10/2022 e 11/2022 de 10 e 16 de maio respetivamente” 

por considerarem que são reveladores da falta de cultura democrá-

tica, ao não ter sido aceite a Declaração de voto apresentada para 

os pontos 1 e 2 da reunião de Câmara extraordinária nº 10/2022 

de 10/5/2022, apesar de ter sido apresentada com justificação 

para o atraso de 55 minutos após o prazo regimental. Mais ain-

da, consideram que, esta ata de reunião, deveria ter sido trazida à 

reunião de Câmara de 16/05/2022, permitindo que a posição dos 

Vereadores do PSD tivesse sido enviada aos Vogais da Assembleia 

Municipal que se realizou em 25/5/2022. Apenas foi comunicado 

aos Vereadores do PSD, que a declaração de voto não foi aceite, 

em 17/05/2022 às 12:07hr. Os Vereadores do PSD lamentam o 

ocorrido, considerando que esta posição do Executivo do PS não 

concorre para o bom funcionamento dos órgãos autárquicos e para 

o cabal esclarecimento e informação dos munícipes. Apesar desta 

ocorrência, os Vereadores do PSD, fazem questão de ver reprodu-

zida na presente Declaração de Voto a posição que sustentou a 

abstenção nos Pontos 1 e 2 da reunião de Câmara de 10 de maio, 

relativos aos “Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no Domínio da Educação do Município de Espinho 

no Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Agru-

pamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira”, conforme segue: “Os 

Vereadores do PSD abstiveram-se nos Pontos 1 e 2 da reunião de 

Câmara de 10 de maio, considerando que a produção de efeitos da 

transferência de competências na área da educação se processou 

a 31/03/2022, de acordo com artigo 76º do DL 21/2019 de 3/01, 

na versão mais recente DL 56/2020 de 12/8, prevê a faculdade 

da realização de contratos interadministrativos que garantam a 

autonomia da gestão escolar, necessária ao normal funcionamento 

dos agrupamentos de escola, nesta fase tão avançada do ano leti-

vo. Consideram, no entanto, que, o processo não vem instruído da 

necessária fundamentação que sustente o valor previsto em cada 

um dos contratos interadministrativos, para cada Agrupamento de 

escolas, não sendo possível ajuizar da justeza dos mesmos. Acres-

ce que, também não foi apresentado qualquer documento que de-

monstre qual o montante que será transferido do Orçamento do 

Estado para fazer face às competências transferidas, sendo que 

parte delas se refletem em transferência de recursos humanos que 

passam a integrar o mapa de pessoal do Município. Ocorre ainda 

que, nos documentos previsionais levados a reunião de Câmara e 

votação em Assembleia Municipal, não existe verba definida para 

o projeto nº 2022 A 40, pelo que consideram estar em falta a ne-

cessária dotação orçamental que suporte os cabimentos anexos 

ao documento de Câmara. Note-se que até à aprovação da LOE 

2022, o Fundo de Financiamento da descentralização (FFD), estará 

a ser gerido em duodécimos, com base no Orçamento de Estado de 

2021, no qual não foi previsto qualquer valor para o Concelho de 

Espinho, uma vez que as competências não foram assumidas pelo 

Município em 2021. Assim, os Vereadores do PSD consideram que, 

embora seja necessário e imprescindível garantir o normal funcio-

namento dos agrupamentos de escola, não foram apresentados os 

documentos necessários que permitam avaliar a sustentação dos 

montantes atribuídos e se estão assegurados os procedimentos 

legais no que concerne aos Documentos Previsionais.” 

Deliberação Nº 98/2022:

1ª alteração ao Mapa de Pessoal 2022

Presente a informação n.º 1330/2022 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 os documen-

tos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou co-

nhecimento e deliberou, com 3 votos a favor do PS, 3 votos contra 

do PSD e o voto de qualidade a favor do vice-presidente da Câmara 

Municipal, que presidiu à reunião, aprovar a 1ª alteração ao Mapa de 

Pessoal de 2022, conforme 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; alterada pela Lei n.º 84/2015, de 7 de 

agosto, Lei n.º 18/2016, de 20 de junho, Lei n.º 42/2016, de 28 de 
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dezembro, pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, Lei n.º 70/2017, de 

14 de agosto, pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, com a redação 

introduzida pela Declaração de Retificação n.º 28/2017, de 2 de ou-

tubro, pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, Lei n.º 71/2018, de 31 

de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, pela Lei 

n.º 79/2019, de 2 de setembro, Lei n.º 82/2019, de 2 de setembro e 

Lei n.º 2/2020, de 31 de março), 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 apresenta-

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

contra o ponto 2 da reunião de Câmara de 25/5/2022, relativo à 

“1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022”, estando em coerência 

com a posição assumida quanto ao “Novo Modelo de Organização 

dos Serviços do Município de Espinho”, levado à reunião de Câma-

ra de 19/04/2022. Os Vereadores do PSD consideram que não foi 

apresentada informação que permita avaliar as alterações face ao 

mapa anexo aos documentos previsionais aprovados para o ano em 

curso em assembleia Municipal. Nomeadamente, refere-se que não 

foram apresentados documentos que permitam, verificar quais as 

alterações decorrentes da incorporação de funcionários por via da 

transferência de competências da Educação, bem como as altera-

ções e incorporações feitas por via do novo modelo de organização 

dos serviços, sabendo-se que, no que respeita ao novo modelo de 

organização, foram integrados funcionários por mobilidade entre 

Organismos do Públicos e que não tendo carreira consolidada no 

Município, aparecem registados em número, na identificação de 

“Necessidades” e em simultâneo em “Lugares Preenchidos”. Acres-

ce que se pode verificar por comparação dos mapas que houve o 

incremento de 2 chefes de departamento com remuneração de 

chefia grau I, inexistentes no mapa anexo aos doc. previsionais, 

passaram de 11, para 10 chefias de Grau II e acrescentaram 5 che-

fias de grau III, o que representa um aumento claro da despesa com 

pessoal dirigente. Bem como no Gabinete de apoio à Presidência 

em que por comparação dos mapas, passou de 4 para 8 colabora-

dores e o Serviço de Proteção Civil de 6 para 9 pessoas. Os Verea-

dores do PSD, consideram ainda, que não foi apresentada nenhuma 

revisão orçamental que demonstre a acomodação das alterações 

de despesas com pessoal, decorrente destas alterações, bem como 

a incorporação das transferências do Fundo de Financiamento da 

Descentralização, que suporte os encargos decorrentes da trans-

ferência de trabalhadores do quadro do Ministério da Educação, 

para o Município e a entrada de colaboradores em mobilidade e no-

meação. Sendo certo que o Executivo do PS pode proceder à afeta-

ção de verba para recursos humanos, por modificação orçamental 

com a transferência de verbas entre rúbricas de despesa corrente, 

quanto mais não seja por questões de transparência e clareza, o 

presente documento não pode ser trazido à Câmara sem a corres-

pondente alteração aos documentos previsionais, quanto mais não 

seja, pela integração dos funcionários relativos à transferência de 

competências da Educação. Em suma, o Executivo apresenta uma 

alteração ao mapa de pessoal que está diretamente ligado aos Doc. 

Previsionais e que se recorda, não foi votado separadamente des-

tes, sem apresentar documentos de demonstração das alterações 

orçamentais efetuadas. Desconhece-se qual o acréscimo da recei-

ta por integração da verba transferida pelo Fundo de Financiamen-

to da descentralização, qual o aumento da despesa pela alteração 

do mapa de pessoal agora apresentado, ou até se foram reduzidas 

outras rúbricas de despesa corrente. Considera-se que desta forma 

esta alteração não tem condições de aprovação pelos Vereadores 

do PSD.” Os eleitos do PS apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Com o novo modelo de organização dos serviços do Municí-

pio de Espinho, tornou-se imperativo proceder a uma adequação do 

Mapa de Pessoal para o ano de 2022 à nova estrutura orgânica, as-

sumindo este documento como mais um instrumento fundamental 

de planeamento e gestão estratégica de recursos humanos. Com 

esta alteração, que acautela também a inclusão dos postos de tra-

balho decorrentes da transferência de competências para o Muni-

cípio de Espinho no domínio da educação, pretende-se garantir as 

condições para reforçar a unidade e eficácia da ação dos serviços 

municipais, a aproximação dos serviços aos cidadãos, a desburo-

cratização, a racionalização de meios e a eficiência na afetação de 

recursos públicos, a melhoria quantitativa e qualitativa do serviço 

prestado pelo Município e a garantia de participação dos cidadãos. 

Convictos de que a alteração ao mapa de pessoal conjugada com o 

novo modelo de organização dos serviços do Município de Espinho 

permitirão melhorar de forma significativa a qualidade dos serviços 

e o funcionamento geral da autarquia, os vereadores eleitos pelo 

Partidos Socialista votam favoravelmente a proposta.   

Deliberação Nº 99/2022

Contrato interadministrativo de delegação de competên-

cias no âmbito da gestão de praias

Presente a informação n.º 1319/2022 da Divisão de Urbanismo e 

Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida 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 da gestão de praias nas freguesias de Espinho, 

Paramos e Silvalde, 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 facultada pela Assem-

bleia Municipal de Espinho em 21 de dezembro de 2021, aquando 

da aprovação dos Documentos Previsionais para 2022, nos termos 

da alínea k) do n.º1 do artigo 25.º do RJAL. 

Deliberação Nº 100/2022

Procedimento de hasta pública para atribuição a título pre-

cário da exploração económica do espaço municipal desti-

nado a cafetaria sito na piscina Solário Atlântico – época 

balnear 2022
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Presente a informação n.º 1326/2022 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 do procedimento de hasta pública para atribuição, a título 

precário, da exploração económica do espaço municipal destinado 

a cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico – Época balnear 2022. 

Mais deliberou a Câmara, designar, desde já, os Srs. Vereadores Ma-

ria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da 

Fonseca e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, para integrarem 

a Comissão que irá efetuar o Procedimento de Hasta Pública, no dia 

9/06/2022, com início às 15.00 horas. 

Deliberação Nº 101/2022

Procissão das Velas na Paróquia de Anta – ocupação da via 

pública

Presente a informação n.º 1334/2022 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 referidos (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autori-

zar o pedido da paróquia de Anta (S. Martinho) para a realização da 

Procissão de Velas, no dia 31 de maio de 2022, pelas 21h00, com o 

seguinte itinerário: saída da Igreja Paroquial de Anta; Rua da Igreja; 

Rua do Passal; Rua da Tuna de Anta; Rua de S. Martinho; termina 

na Igreja de Anta.

Deliberação Nº 102/2022

Pedido autorização de evento religioso

Procissão de Velas: Presente a informação n.º 1328/2022 da Divi-

são 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 Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-

dade, autorizar o pedido do Pároco Artur Manuel Monteiro Pinto 

para a realização da Procissão de Velas, no dia 31 de maio de 2022, 

terça-feira, às 21h30m, com o seguinte itinerário: saída da Igreja 

Paroquial para a Capela de N.ª S.ª D´Ajuda, Igreja Paroquial – Rua 18 

– Rua 29/desce – Rua 16 para norte – Rua 19/desce – Rua 8 para 

sul até à Capela. 

Deliberação Nº 103/2022

Doação ao Museu Municipal de Espinho

Presente a informação n.º 1298/2022 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 de um retrato do pároco Manuel Pinto da Silva, efetuada 

pela Dr.ª Manuela Aguiar, reconhecendo o seu valor no enriqueci-

mento do espólio relacionado com o património local do Museu Mu-

nicipal de Espinho.  

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 16 de maio de 2022 

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

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

quarenta e um mil oitocentos e oitenta euros e oitenta e dois cên-

timos). Quatro milhões trezentos e quarenta e um mil seiscentos e 

quarenta e sete euros e quarenta e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS – Um milhão cento e noventa mil e setenta e nove 

euros e setenta e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 16 de maio do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e seis milhões quatrocentos e cinquen-

ta e oito mil duzentos e oitenta e três euros e vinte e seis cêntimos, 

tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de 

nove milhões quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos e ses-

senta e oito euros e sessenta e sete cêntimos.  

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento das diligências 

efetuadas no âmbito das competências que lhe estão confia-

das. 

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 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a pre-

sente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica 

da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATA N. 13/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ESPINHO DE NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos nove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, nesta 

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

reunião ordinária, conforme edital n.º 37/2022, a Câmara Munici-

pal de Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a presença dos 

Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina 

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

João Manuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodri-

gues, tendo faltado, por motivo justificado o Sr. Vice-Presidente Ál-

varo Ferreira da Cunha Monteiro.  Pelas 17.00 horas, o Senhor Pre-

sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora 
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Técnica da Divisão Jurídica e de Apoio à Administração 

Deliberação N.º 104/2022

Aprovação da ata n.º 12/2022 de 25 de maio

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 12/2022 de 25 de maio, 

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 vota-

ção apenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

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

Deliberação N.º 105/2022

Atribuição de Fundos de Maneio

Presente a informação n.º 1435/2022 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 deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do 

PS e 3 abstenções dos Vereadores do PSD, aprovar a alteração dos 

fundos de maneio para o período compreendido entre 01/06/2022 

a 31/12/2022. Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, abstêm-se relativa-

mente ao ponto 2 da reunião de Câmara de 09/06/2022-«Atribui-

ção de Fundos de Maneio», tendo em conta que a decisão sobre o 

montante e pessoa a quem atribuir o fundo de maneio são da ex-

clusiva responsabilidade do Presidente da Câmara, a quem compe-

te igualmente garantir o seu bom uso e o correto enquadramento 

contabilístico, não tendo os vereadores do PSD qualquer interven-

ção nessa atribuição e seu controle.”

Deliberação N.º 106/2022

Candidatura da Arte-Xávega de Espinho ao Inventário 

Nacional do Património Cultural Imaterial

Presente a informação n.º 1455/2022 do Executivo Municipal, so-

bre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a 

fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mes-

ma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que 

delibere no sentido de reiterar a importância e o elevado signifi-

cado social e económico que a prática da Pesca com Arte-Xávega 

assume no concelho de Espinho, para que se proceda à inscrição 

da “Arte-Xávega de Espinho” no Inventário Nacional do Património 

Cultural Imaterial. 

Deliberação N.º 107/2022

49.º Aniversário da Elevação de Espinho a Cidade – 

Homenageados

Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

constante da informação n.º 1456/2022, sobre o assunto em títu-

lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integran-

te desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

maioria, com 3 votos a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos 

Vereadores do PSD, atribuir, por ocasião do dia da Cidade, a Medalha 

de Honra da Cidade de Espinho à Arte Xávega e a Medalha de Honra 

da Cidade e o Título de Cidadão de Espinho a Fernando Monteiro de 

Meneses, mais deliberando que estas distinções sejam entregues 

na Sessão Solene comemorativa do 49.º aniversário da elevação 

de Espinho a cidade que se realizará no próximo 16 de junho de 

2021. 

Deliberação N.º 108/2022

Aquisição de imóvel sito na Rua 2 a sul da Rua 45 na fregue-

sia de Silvalde para incorporação no respetivo arruamento

Presente a informação n.º 1459/2022 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 ao abrigo da competência prevista na alínea 

g) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime das Autarquias Locais (RJAL 

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

redação atual), deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PS, 2 

votos contra dos Vereadores do PSD, Maria de Lurdes Santos Ga-

nicho e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues e a abstenção do 

Vereador do PSD, João Manuel Oliveira Passos, adquirir o imóvel sito 

na Rua 2, sem número de polícia, a sul da Rua 45 na freguesia de 

Silvalde que se encontra inscrito na caderneta predial urbana, sob 

o número 3116 da freguesia de Silvalde e descrito na Conservató-

ria do Registo Predial, sob o nº 4260/20201223, propriedade de 

Adelino dos Santos Ribeiro, casado com Maria de Fátima da Silva 

Dias, pelo montante de € 20.550,00 (vinte mil quinhentos e cin-

quenta euros). Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte de-

claração de voto: “Os Vereadores do PSD – Maria de Lurdes Santos 

Ganicho e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, votam contra 

o ponto 5 da reunião de Câmara de 09/06/2022- “Aquisição de 

imóvel sito na Rua 2 a sul da Rua 45 na freguesia de Silvalde para 

incorporação no respetivo arruamento”, por considerarem que esta 

aquisição não podia ter mais do que um valor simbólico. O terreno 

em questão inclui-se em espaço do Domínio Público Marítimo, não 

tendo qualquer condição de edificação, tendo ainda o seu dono de 

fazer prova de propriedade através do Tribunal, com remissão ao 

Decreto Régio de 1864. Mais ainda, o mesmo não tem condições 

de edificação ao abrigo do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Espinho. Ocorre que a rua 2 está executada e consolidada no 

local. Os supra referidos Vereadores do PSD, pelo atrás exposto, 

consideram que a avaliação anexa aos documentos enferma de 

erros de contexto e total desconhecimento da realidade do ter-

ritório no local, não tendo condições para constituir um elemento 

válido de suporte à decisão. Mais entendem que, a área de terreno 

de 76,65m2, com as condicionantes atrás expostas, nunca pode-
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rá ser adquirido por 20.550,00€. Mais lamentam que, o Executivo 

do PS volte a repetir o erro de aquisição de um bem sem qualquer 

valor comercial e patrimonial para o Município, à semelhança da 

aquisição de um terreno junto ao Aeroclube Costa Verde, com uma 

ruína sem qualquer valor histórico e sem condições de legalização 

por se inserir em Reserva Hídrica. Com estas aquisições constatá-

mos um evidente mau uso dos dinheiros públicos”. O Vereador do 

PSD, João Manuel Oliveira Passos, ficou de apresentar declaração 

de voto por escrito e no prazo. regimental de 24horas, contudo a 

mesma não foi apresentada. Pelos eleitos do PS foi apresentada a 

seguinte declaração de voto: “Na sequência do compromisso assu-

mido pelo anterior executivo municipal em julho de 2021 (anexo 

1) e perante a inexistência de uma verba já cabimentada para o 

efeito, o Município de Espinho vem, em 2022, honrar o compromis-

so assumido pela autarquia perante o proprietário, concretizando a 

aquisição. O Município de Espinho tem de ser uma entidade séria e 

credível, cumprindo com os compromissos assumidos e mantendo 

o bom nome da autarquia. Para além de dar cumprimento ao com-

promisso previamente assumido, esta aquisição dá continuidade a 

um processo onde convém ter em consideração que foi pelo Muni-

cípio de Espinho, através do anterior executivo municipal, exigida a 

demolição do armazém existente no referido terreno e comunicada 

a intenção posterior de o adquirir. Perante a importância de credibi-

lizar a política e o exercício democrático, é lamentável ver aqueles 

que a assumiram compromissos e não os cumpriram encontrarem 

agora argumentos meramente demagogos e populistas para im-

pedir a concretização dos compromissos que não conseguiram ou 

quiseram honrar. Infelizmente compromissos por cumprir e estraté-

gias políticas e partidárias que visam somente ludibriar os cidadãos 

são práticas que transitaram do anterior executivo municipal para 

a atual oposição e que, em nada contribuindo para a construção de 

um futuro melhor, ajudam a explicar o estado em que a autarquia 

foi encontrada.” – tendo sido junto como anexo cópia do ofício re-

gisto n.º 1640/03/39 de 8/06/2021.

Deliberação N.º 109/2022:

Empreitada de obras públicas de “Ampliação e Requalifica-

ção da Escola Básica Sá Couto” – Terceira proposta de orde-

nação de trabalhos complementares

Presente a informação n.º 1374/2022 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), deliberou, com 3 

votos a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos Vereadores do 

PSD, 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 seguintes do CCP, 

o seguinte: I. Aprovar a informação e/ou análise técnica prestada 

pela DOM, com o registo 2022,EXP,I,I,714, de 8 de março, 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 a realização da despesa correspondente à 

modificação objetiva deste contrato em virtude da execução de 

trabalhos, no valor de 9.948,88€ (nove mil, novecentos quarenta e 

oito euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, nos termos e fundamentos constantes da informação e/

ou análise técnica prestada pela DOM em 8 de março (cf. registo 

2022,EXP,I,I,714). III. Ordenar a execução ao empreiteiro, dos tra-

balhos complementares identificados na informação da DOM aci-

ma referida. IV. Determinar que o empreiteiro preste caução, nos 

termos do artigo 89.º do CCP, no valor de 497,44€ (quatrocentos 

noventa e sete euros e quarenta e quatro cêntimos) corresponden-

te a 5% do preço dos trabalhos complementares deste 3.º contrato 

adicional a celebrar, por força de ser tramitado com as mesmas for-

malidades decorrentes do contrato inicial. V. Aprovar a minuta do 

contrato adicional n.º 3 ao contrato inicial desta empreitada, para 

efeitos da formalização das modificações objetivas aqui em cau-

sa. Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os Vereadores do PSD, abstêm-se relativamente ao ponto 6 

da reunião de Câmara de 09/06/2022- “Empreitada de obras pú-

blicas de “Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá Couto” 

– Terceira proposta de ordenação de trabalhos complementares”, 

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 legal e que os Ve-

readores do PSD não acompanham a execução da empreitada para 

ajuizar da justeza dos trabalhos apresentados na presente propos-

ta de trabalhos complementares”.

Deliberação N.º 110/2022

Empreitada de ampliação e requalificação da Escola Básica 

Sá Couto – prorrogação do prazo de empreitada

Presente a informação n.º 1467/2022 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 documen-

tos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou co-

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

abstenções dos Vereadores do PSD, aprovar uma prorrogação de 

prazo de 30 dias adicional para a conclusão dos trabalhos da em-

preitada de “Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá Cou-

to”, com data final em 15 de julho de 2022, nos termos dos artigos 

n.º 373.º e 374 do CCP, Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agos-

to. Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os Vereadores do PSD, abstêm-se relativamente ao ponto 7 

da reunião de Câmara de 09/06/2022- “Empreitada de ampliação e 

requalificação da Escola Básica Sá Couto - prorrogação do prazo de 

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

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

a elegibilidade da prorrogação do prazo concedido e o seu enqua-
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dramento legal e que os Vereadores do PSD não acompanham a 

execução da empreitada para ajuizar da justeza do prazo adicional 

concedido. Não pode no entanto deixar de ser referida a falta de 

diligência do Executivo do PS, no desenrolar dos procedimentos 

legais que conduzem ao bom andamento dos trabalhos, conforme 

é referido no próprio relatório da Fiscalização. A título de exemplo 

refere-se que o 2º Adicional de trabalhos complementares veio a 

reunião de Câmara de 7/2, tendo havido necessidade de correção, 

que apenas a 19/4 veio novamente à reunião de Câmara e que 

conforme refere o relatório da Fiscalização, apenas foi dada ordem 

de execução um mês depois. Este desenrolar dos processos con-

duzem a inevitáveis atrasos na empreitada, que seriam evitáveis”. 

Pelos eleitos do PS foi apresentada a seguinte declaração de voto: 

“A empreitada de “Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá 

Couto” foi consignada a 1 de fevereiro de 2020, com um prazo ini-

cial de execução de 545 dias, tendo sido aprovado pelo anterior 

executivo municipal, em junho de 2021, um pedido de prorrogação 

de 155 dias, quase 30% do período inicial previsto, que estendeu 

a empreitada até 15 de junho de 2022. Em virtude do aproximar 

da data prevista para o término da empreitada sem que a mesma 

esteja concluída, fruto da conjetura que afeta particularmente o 

setor da construção civil e da necessidade de introduzir alterações 

ao projeto que visam, sobretudo, corrigir erros e falhas detetadas, 

entende-se como indispensável a autorização de uma segunda 

prorrogação do prazo de empreitada que garanta a legalidade e o 

normal funcionamento da mesma”. 

Deliberação Nº 111/2022: Primeira alteração ao Mapa de 

Pessoal 2022 – Errata:

Presente a informação n.º 1448/2022 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 docu-

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

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

contra do PSD, tendo o Presidente da Câmara Municipal exercido 

o voto de qualidade a favor, aprovar a errata referente à primeira 

alteração ao Mapa de Pessoal de 2022, conforme 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 redação 

atual), procedendo à retificação das imprecisões constantes da 

proposta inicialmente aprovada, e submeter à Assembleia Munici-

pal para aprovação a versão corrigida da proposta de alteração ao 

Mapa de Pessoal, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o regime 

jurídico das autarquias locais, na sua redação atual, e alínea a) do n.º 

2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. Os 

Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores do PSD votam contra o ponto 8 da reunião de Câ-

mara de 09/06/2022, relativo à “1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 

2022 – ERRATA”, estando em coerência com a posição assumida 

quanto ao ponto 2- “1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022”, le-

vado à reunião de Câmara de 25/05/2022. Os Vereadores do PSD 

consideram que esta Errata em nada altera os pressupostos que 

levaram ao voto contra na citada reunião de 25/5 e acrescentam 

que é a demonstração da falta de rigor de que os documentos tra-

zidos a reunião de Câmara enfermam, não sendo a primeira vez que 

são trazidas retificações a documentos já objeto de deliberação em 

reuniões anteriores.”. Os eleitos do PS não apresentaram declara-

ção de voto. 

Deliberação N.º 112/2022

Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a FEST – Associação Cultural” para 

estabelecimento de parceria com vista à coorganização do 

“FEST – Festival novos realizadores | Novo Cinema”

Presente a informação n.º 1453/2022 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, tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta 

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

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, com a “FEST – 

Associação Cultural” o referido “Protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Espinho e a FEST – Associação Cultural” para 

estabelecimento de parceria com vista à coorganização do “FEST 

- Festival novos realizadores | Novo Cinema”, de acordo com os 

considerandos e termos nele consagrados - ao abrigo da compe-

tência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo à 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). 

Deliberação N.º 113/2022

Retificação da minuta do contrato interadministrativo de 

delegação de competências no âmbito da gestão de praias 

a celebrar com a Freguesia de Espinho

Presente a informação n.º 1447/2022 da Divisão de Urbanismo e 

Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida 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, proceder à re-

tificação da minuta do contrato interadministrativo de delegação 

de competências no âmbito da gestão de praias a celebrar com a 

Freguesia de Espinho, e respetivo anexo I, nos seguintes termos: i) 

No n.º 1 da cláusula 1.ª, onde se lê “O presente contrato tem por ob-

jeto a delegação de competências da Câmara Municipal de Espinho 

na Junta de Freguesia de Espinho, em matéria de Gestão de praias, 

concretamente a Praia Azul Sul, assim como a gestão do sanitá-

rio instalado em frente à Praça do Mar.”, deve ler-se “O presente 

contrato tem por objeto a delegação de competências da Câmara 

Municipal de Espinho na Junta de Freguesia de Espinho, em matéria  

de Gestão de praias, concretamente a Praia Azul Sul”. ii) No Anexo 

I, no “Montante previsto” para a componente “Vigilância e seguran-

ça”, onde se lê “36000,00€”, deve ler-se “18000,00€”, no “Mon-
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tante previsto” para a componente “Limpeza e Higiene”, onde se lê 

“21000,00€”, deve ler-se “37000,00€” e no “Montante previsto” 

para a componente “Outras”, onde se lê “3000,00€”, deve ler-se 

“5000,00€”.

Deliberação N.º 114/2022

Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do N.G.D. - Nova-

semente Grupo Desportivo relativo à época de 2021/2022

Presente a informação n.º 1476/2022 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 acima considerado e a proposta de minuta de protocolo 

em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação Académi-

ca de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Despor-

tiva N.G.D. - Novasemente Grupo Desportivo relativo á época de 

2021/2022” - ao abrigo da competência prevista na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo à 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). 

Deliberação N.º 115/2022

Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting Clu-

be de Espinho relativo à época de 2021/2022

Presente a informação n.º 1477/2022 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 acima considerado e a proposta de minuta de protocolo 

em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimida-

de, aprovar a presente minuta e celebrar com o Sporting Clube de 

Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do 

Sporting Clube de Espinho relativo á época de 2021/2022” - ao 

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

do Anexo à 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). 

Deliberação N.º 116/2022

Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação 

Académica de Espinho relativo à época de 2021/2022

Presente a informação n.º 1478/2022 da Divisão de Desporto e 

Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida 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 acima considerado e a proposta de minuta de 

protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a Associa-

ção Académica de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Ativida-

de Desportiva da Associação Académica de Espinho relativo á épo-

ca de 2021/2022” - ao abrigo da competência prevista na alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-

bro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua redação atual). 

Deliberação N.º 117/2022

Decisão de contratar, autorização de despesa e aprovação 

das peças procedimentais do procedimento de aquisição de 

bens móveis para a “AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 

– ANO LETIVO 2022/2023”

Presente a informação n.º 1443/2022 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-

são 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 de-

clarada a inexistência de conflitos de interesse por cada um dos 

eleitos locais que integram o órgão executivo -, deliberou, com 3 

votos a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos Vereadores do 

PSD: I. Aprovar o pedido autorização despesa e informação (registo 

2022,EXP,I,P,190, de 26 de maio) nos termos e fundamentos cons-

tantes do mesmo; II. Autorizar a abertura de procedimento, para o 

objeto contratual de aquisição de refeições escolares para o ano 

letivo 2022/2023, pelo preço base unitário para cada refeição de: 

3,00€ para o almoço de alunos; 4,00€ para o almoço de adultos e 

0,70€ para os lanches dos alunos. O preço base total do presen-

te procedimento, é de 791.317,40€ (setecentos e noventa e um 

mil, trezentos e dezassete euros e quarenta cêntimos), acrescido 

do IVA à taxa legal em vigor, de acordo com as quantidades esti-

madas no anexo D do caderno de encargos, conforme pedido au-

torização de despesa e informação (registo 2022,EXP,I,P,190, de 

26 de maio); III. Decidir a não contratação por lotes, nos termos e 

fundamentos prestados pela DEC no pedido autorização de des-

pesa e informação (registo 2022,EXP,I,P,190, de 26 de maio), para 

os efeitos do artigo 46.º-A do CCP; IV. Autorizar a adoção de pro-

cedimento por consulta prévia, nos termos do previsto no n.º 1 do 

artigo 259.º do CCP, conforme pedido autorização de despesa e 

informação (registo 2022,EXP,I,P,190, de 26 de maio); V. Aprovar 

as peças do procedimento, nos termos da alínea b) do n.º 1 e do 

n.º 2 do artigo 40.º do CCP, mais precisamente o convite e o ca-

derno de encargos, que se anexam à presente decisão de contra-

tar; VI. Autorizar o envio do convite de acordo com, a seleção de 

fornecedores no âmbito do acordo-quadro para fornecimento de 

refeições escolares da Central de Compras da Lipor (AQ 07/2019) 

– Lote 4 e com o pedido autorização despesa e informação (registo 

2022,EXP,I,P,190, de 26 de maio), às seguintes entidades: • EU-

REST (PORTUGAL) -SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAURANTES, 

LDA., pessoa coletiva número 500347506, com sede na Av. da 

Quinta Grande n.º 53 - 6.º, 2610-156 Amadora; • GERTAL – COM-

PANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A., pessoa 

coletiva número 500126623, com sede na Rua da Garagem n.º 10, 

2790-078 Carnaxide; • ICA- INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, 

S.A., pessoa coletiva número 501426230 com sede na Avenida 

Manuel da Maia, N.º 46 Letra A, 1000-203 Lisboa; • UNISELF- SO-
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CIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A., pessoa 

coletiva número 501323325, com sede Rua Cidade de Lisboa, N.º 

8, Edifício Uniself, Parque Industrial do Arneiro, 2660-456 São Ju-

lião do Tojal. VII. Designar o júri do procedimento de acordo com a 

proposta da DEC e que a condução deste procedimento seja rea-

lizada por esse Júri, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 

67.º e no artigo 69.º do CCP, delegando neste órgão as respetivas 

competências, em respeito pelo estipulado no artigo 109.º do CCP, 

com exceção da competência para a retificação das peças do pro-

cedimento, para a decisão sobre erros ou omissões identificados 

pelos interessados, para a decisão de qualificação dos candidatos 

ou para a decisão de adjudicação, conforme previsto na parte final 

do n.º 2 do artigo 69.º, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 109.º 

do referido diploma legal. Designando, para efeitos da constituição 

do mesmo, os seguintes membros: PRESIDENTE: Patrícia Maria de 

Figueiredo Páscoa, Técnica Superior, a exercer funções na Divisão 

de Educação e Cultura; 1.º EFETIVO: Ana Sofia Pereira Meireles, 

Assistente Técnica, a exercer funções na Divisão de Educação e 

Cultura; 2.º EFETIVO: Alexandre Tomás da Silva Carneiro Nunes de 

Sousa, Técnico Superior, a exercer  funções no Gabinete de Apoio à 

Presidência e Vereação; 1.º SUPLENTE: Maria José Mano Rodrigues, 

Assistente Técnica, a exercer funções na Divisão de Educação e 

Cultura; 2.º SUPLENTE: Marco Paulo Silva Ferreira, Técnico Superior, 

a exercer funções na Divisão de Educação e Cultura; VIII. Autori-

zar que a análise da proposta possa ser efetuada pelos serviços 

da DEC, quando e apenas tenha sido apresentada uma única, nos 

termos do previsto no artigo 125.º do CCP, devidamente conjugado 

com o n.º 4 do artigo 67.º do mesmo preceito legal; IX. Nomear como 

gestora do contrato, para efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 

290.º-A do CCP, a Técnica Superior, a exercer funções na Divisão 

de Educação e Cultura, Patrícia Maria de Figueiredo Páscoa, com a 

função de acompanhar permanentemente a execução deste, nos 

termos do referido preceito legal; X. Considerar causa de não adju-

dicação, a situação de inexistência de fundos disponíveis por parte 

do Município, 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), 

no momento em que 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 de-

claração de voto: “Os Vereadores do PSD abstêm-se no ponto 14 

da reunião de Câmara de 9/6/2022, considerando que a decisão 

em causa é da total e exclusiva responsabilidade do Executivo do 

PS, em funções. Os Vereadores do PSD consideram que, apesar da 

necessidade de assegurar o fornecimento de refeições escolares 

no próximo ano lectivo, esta decisão entra em contradição com os 

esclarecimentos prestados em reunião de Câmara de 10/5/2022, 

a propósito dos contratos interadministrativos de delegação de 

competências nos agrupamentos de Escolas Manuel Gomes de 

Almeida e Manuel Laranjeira, em que a Vereadora do pelouro afir-

mou a intenção de internalizar a confecção das refeições escolares. 

Igualmente em reunião da Assembleia Municipal de 25/5/2022, a 

Vereadora reafirmou a intenção de proceder à internalização da 

confeção das refeições escolares. Com o presente procedimento 

são externalizadas as refeições das escolas do primeiro ciclo e as 

Escolas Domingos Capela e Sá Couto. Esta última com a justifica-

ção de ser um procedimento cautelar, caso a obra de requalificação 

em curso, não termine a tempo do novo ano lectivo. No entanto 

esta justificação é contraditória com o facto de no ponto 7 desta 

mesma reunião de Câmara, ter sido trazido à Votação a extensão 

do prazo da correspondente empreitada até 15/7/2022, ou seja, 

cerca de 2 meses antes do início do ano lectivo. Os Vereadores do 

PSD, consideram ainda, que apesar do presente procedimento ser 

feito ao abrigo do acordo-quadro de fornecimento de refeições es-

colares da Central de Compras da Lipor, não dispensa que o proce-

dimento de contratação que deve ser escolhido para este tipo de 

contrato, com valor superior a 750.000,00€, deve ser o Concurso 

público e não a consulta prévia”. 

Deliberação N.º 118/2022

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por oito 

meses consecutivos por Alberto Costa Maganinho e respe-

tivo agregado familiar; Proposta para a Câmara Municipal 

de Espinho determinar a resolução do arrendamento apoia-

do e a cessação do respetivo direito

Presente a informação n.º 1416/2022 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 Câ-

mara tomou conhecimento e concordando com a informação dos 

serviços, deliberou, por unanimidade, manifestar a Alberto Costa 

Maganinho e respetivo agregado familiar a intenção de determinar 

a resolução do arrendamento apoiado e cessação do respetivo di-

reito de ocupação do fogo que se lhes encontra atribuído (sito na 

Quinta da Marinha, Bloco 4, Entrada 8, 2º Direito, na freguesia de 

Silvalde, concelho de Espinho), ao abrigo e nos termos das disposi-

ções conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos 

nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento de Habi-

tação Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, 

publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de março) 

bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil (aplicável por 

força da remissão legal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da 

Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação em vigor), em 

virtude da situação de incumprimento do dever de pagamento da 

renda por um período de oito meses consecutivos. Para tal, termos 

do previsto nos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedi-

mento Administrativo e no n.º 5 do artigo 65.º do “Regulamento de 

Habitação Social do Município de Espinho”. 

Deliberação N.º 119/2022

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por nove 

meses consecutivos por Domingos Gomes Rocha e respeti-

vo agregado familiar; Proposta para a Câmara Municipal de 

Espinho determinar a resolução do arrendamento apoiado 

e a cessação do respetivo direito
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Presente a informação n.º 1439/2022 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 concordando com a informação 

dos serviços, deliberou, por unanimidade, manifestar a Domingos 

Gomes Rocha e respetivo agregado familiar a intenção de determi-

nar a resolução do arrendamento apoiado e cessação do respetivo 

direito de ocupação do fogo que se lhes encontra atribuído (sito 

no Complexo Habitacional da Quinta, Rua Solar dos Pintos, Bloco 

B, Entrada 7, 2º Direito, na freguesia de Paramos, concelho de Espi-

nho), ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas das nor-

mas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º 

e do artigo 66.º do “Regulamento de Habitação Social do Município 

de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, publicado em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de março) bem como do n.º 3 do 

artigo 1083.º do Código Civil (aplicável por força da remissão le-

gal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro, na sua redação em vigor), em virtude da situação de 

incumprimento do dever de pagamento da  renda por um período 

de nove meses consecutivos. Para tal, delibera fixar um prazo de 

dez dias úteis para efeitos de audiência prévia dos interessados, 

nos termos do previsto nos artigos 121.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo e no n.º 5 do artigo 65.º do “Regula-

mento de Habitação Social do Município de Espinho”. 

Deliberação N.º 120/2022

Procissão da Solenidade do Corpo de Deus na Paróquia de 

Anta: ocupação da via pública

Presente a informação n.º 1434/2022 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 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autori-

zar o pedido da paróquia de Anta (S. Martinho) para a realização da 

Procissão da Solenidade do Corpo de Deus, no dia 16 de junho de 

2022, pelas 12h00, com o seguinte itinerário: saída da Igreja Paro-

quial de Anta; Rua da Igreja; Rua do Passal; Rua da Tuna de Anta; 

Rua de S. Martinho e termina na Igreja Paroquial de Anta. 

Deliberação N.º 121/2022

Procissão de Corpo de Deus - Dia 16 junho – Ocupação da 

via pública

Presente a informação n.º 1468/2022 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 Câma-

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o 

pedido da Paróquia de Espinho para a Procissão Solene de Corpo 

de Deus, no dia 16 de junho de 2022, pelas 10h, com o seguinte 

itinerário: saída da Capela de S. Pedro; Rua 2 p/ norte; Rua 23 /sobe; 

Rua 18 p/ Sul e termina na Igreja Paroquial. 

Deliberação N.º 122/2022

Procissão em Honra de S. Pedro - Dia 3 julho 2022

Presente a informação n.º 1469/2022 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 Câma-

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido da Paróquia de Espinho – Nossa Senhora D’Ajuda para a 

Procissão em Honra de S. Pedro, no dia 03 de julho de 2022, pelas 

16h30m com o seguinte itinerário: saída da Capela de S. Pedro; Rua 

41/sobe; Avenida 8 p/ norte; Rua 33/desce; Rua 4 p/ norte; Rua 23/

desce; Rua 2 p/ sul com paragem no areal em frente à capela, para 

a Bênção do Mar e termina. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 03 de junho de 2022 

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

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

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

cêntimos). Três milhões setecentos e quarenta mil e vinte e sete 

euros e oitenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 

– Um milhão cento e noventa e quatro mil quinhentos e noventa e 

três euros e oitenta e oito cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 03 de junho do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e sete milhões seiscentos e noventa 

mil cento e quarenta e um euros e sessenta e oito cêntimos, tendo 

sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de onze 

milhões trezentos e setenta mil duzentos e dez euros e trinta e 

dois 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 decla-

rou 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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ATA N. 14/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPINHO DE VINTE E SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha 

Monteiro, com a presença dos Senhores Vereadores Maria Manuel 

Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, João 

Manuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, 

tendo faltado, por motivo justificado, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e a Sra. Vereadora Maria 

de Lurdes Santos Ganicho. Pelas 17.00 horas, o Senhor Vice-Presi-

dente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora 

Técnica da Divisão Jurídica e de Apoio à Administração. 

Deliberação Nº 123/2022

Aprovação da ata n.º 13/2022 da reunião de 9 de junho de 

2022

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 13/2022 de 9 de junho, 

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-

ção apenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

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

Deliberação Nº 124/2022

Pedido de cedência gratuita da sala polivalente e do foyer 

do Centro Multimeios

Presente a informação n.º 1556/2022 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 Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espi-

nho para utilização da sala polivalente e do foyer do Centro Multi-

meios de Espinho, no dia 6 julho de 2022. Mais deliberou a Câmara 

isentar do pagamento do aluguer, nos termos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 

5, das Normas Internas de Funcionamento do Centro Multimeios de 

Espinho, a título excecional, a sala polivalente e o foyer do Centro 

Multimeios à Associação de Desenvolvimento do Concelho de Es-

pinho, para realização da mostra “O que o mercado procura” no âm-

bito do projeto CLDS 4G Espinho Vivo. Não participou na votação o 

Vereador Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues por impedimento 

legal. 

Deliberação Nº 125/2022

Cedência de instalações Gimnodesportivas (Pavilhão pe-

queno da Nave Desportiva ou o Pavilhão Napoleão Guerra) 

para o dia 2 de julho (das 13H00 às 21H00)

Presente a informação n.º 1568/2022 da Divisão de Deporto 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 o docu-

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

presente o considerado na informação acima referida, bem como 

a exposição da Divisão de Desporto e Juventude (DDJ), com a qual 

concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio logístico e 

cedência gratuita das instalações para realização do “OPEN - TOR-

NEIO DE ARTES MARCIAIS SINO – VIETNAMITAS” proposto pela 

Associação Portuguesa de Artes Marciais (APAM). 

Deliberação Nº 126/2022

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por sete 

meses consecutivos por José Carlos de Oliveira Maranhão e 

respetivo agregado familiar; Proposta para a Câmara Muni-

cipal de Espinho determinar a resolução do arrendamento 

apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação do 

fogo

Presente a informação n.º 1582/2022 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, manifestar a José Carlos 

de Oliveira Maranhão e respetivo agregado familiar a intenção de 

determinar a resolução do arrendamento apoiado e cessação do 

respetivo direito de ocupação do fogo que se lhes encontra atri-

buído (sito no Complexo Habitacional da Quinta, Rua Álvaro Rola, 

Bloco E, Entrada 5, n.º 145 - Rés-do-chão Direito, na freguesia de 

Paramos, concelho de Espinho), ao abrigo e nos termos das disposi-

ções conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos 

nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento de Habi-

tação Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, 

publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de mar-

ço) bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil (aplicável 

por força da remissão legal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 

da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação em vigor), 

em virtude da situação de incumprimento do dever de pagamen-

to da renda por um período de sete meses consecutivos. Para tal, 

delibera fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência 

prévia dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 5 do 

artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de 

Espinho” 
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Deliberação Nº 127/2022

Protocolo entre o Município de Espinho e o Jardim Zoológico 

de Lisboa

Presente a informação n.º 1583/2022 da Divisão de Educação 

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

zida 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 Pro-

tocolo celebrado entre o Município de Espinho e o Jardim Zoológico 

de Lisboa para a visita de estudo dos 250 alunos finalistas do 4.º 

ano do 1.º ciclo do ensino básico, de acordo com os termos nele 

fixados. 

Deliberação Nº 128/2022

Início do procedimento de elaboração do “Regulamento de 

utilização de espaços que integram os estabelecimentos 

escolares fora do período das atividades escolares”

Presente a informação n.º 1584/2022 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. Votação: A Câmara 

Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-

var, nos termos e para os efeitos do fixado no n.º 1 do artigo 98.º 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA), desencadear o 

procedimento de elaboração do instrumento regulamentar munici-

pal com eficácia externa designado de “Regulamento de utilização 

de espaços que integram os estabelecimentos escolares fora do 

período das atividades escolares”, ao abrigo da competência para a 

gestão da utilização destes espaços que é conferida ao município 

pelo n.º 1 do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janei-

ro, na sua redação atual, e com vista à apresentação à Assembleia 

Municipal de Espinho da respetiva proposta de projeto de regula-

mento, nos termos das disposições conjugadas das 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. Para tal, foi ainda deliberado 

designar a Divisão de Educação e Cultura da câmara Municipal de 

Espinho como unidade orgânica responsável por este procedimen-

to regulamentar, no âmbito das respetivas competências orgâni-

cas. Mais deliberando que se proceda à publicitação do início deste 

procedimento regulamentar em cumprimento do estipulado no n.º 

1 do artigo 98.º do CPA.  

Deliberação Nº 129/2022

Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e a 

Federação de Basquetebol Castela e Leão com vista a rea-

lização com vista à realização de dois campus de verão e 

de atividades formativas na área do basquetebol no ano 

de 2022

Presente a informação n.º 1586/2022 da Divisão de Deporto 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 o docu-

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

presente o considerado na informação acima referida e a proposta 

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

liberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com 

a Federação de Basquetebol de Castela e Leão o referido “Protoco-

lo de Colaboração entre o Município de Espinho e a Federação de 

Basquetebol de Castela e Leão com vista à realização de dois cam-

pus de verão e de atividades formativas na área do basquetebol no 

ano de 2022.” 

Deliberação Nº 130/2022

Atribuição de subsídio às festas em honra de S. João da 

Praia de Paramos

Presente a informação n.º 1587/2022 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 to-

mou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribui-

ção de 3.500€ (três mil e quinhentos euros), à Comissão de Festas 

do S. João da Praia de Paramos – CFSJPP, como entidade responsá-

vel pela festa em honra de S. João da Praia de Paramos, assumindo 

o Município os gastos relativos ao consumo de eletricidade para as 

ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 131/2022

Atribuição de Subsídio Festas em Honra S. Pedro de 

Espinho - Festas 2022

Presente a informação n.º 1588/2022 da Divisão de Promoção e 

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

zida 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 atri-

buição de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), à Comissão de 

Festas de São Pedro de Espinho – Festas 2022, como entidade res-

ponsável pela Festa em Honra de S. Pedro de Espinho, assumindo 

o município os gastos relativos ao consumo de eletricidade para as 

ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 132/2022

Pedido de revisão do processo disciplinar n.º 1/2019

Presente a informação n.º 1629/2022 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 Municipal tomou conhecimento da proposta do Presi-

dente da Câmara, sustentada no parecer jurídico que analisou o 

pedido de revisão do processo disciplinar n.º 1/2019 apresentado 

pelo requerente (cf. informação interna registo n.º 1493/2022 de 

9/06/2022), e, concordando com a mesma, deliberou, com 3 vo-

tos a favor dos eleitos do PS e 2 abstenções dos Vereadores do 

PSD, resolver que não deve ser concedida a revisão do processo 

disciplinar n.º 1/2019 requerida pelo interessado que nele figurou 

como arguido, por não estarem preenchidos os pressupostos exigi-

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA .

15      AM ESPINHO  N.º 4      SETEMBRO DE 2022



dos pelo n.º 1 do artigo 235.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 30 de junho, na sua 

redação atual), uma vez que se verifica que o requerente não apre-

sentou quaisquer circunstâncias ou meios de prova suscetíveis de 

demonstrar a inexistência dos factos que determinaram a conde-

nação, ao que acresce o facto de o argumento em que o interes-

sado sustenta o seu pedido não só podia como foi utilizado pelo 

trabalhador no procedimento disciplinar e na ação administrativa 

de impugnação da decisão nele proferida que por si foi intentada. 

Os Vereadores do PSD manifestaram intenção de apresentar de-

claração de voto por escrito, no entanto, e decorrido que foi o prazo 

regimental de 24 horas, a mesma não foi apresentada. 

Deliberação Nº 133/2022

Proposta de alteração excecional e temporária às “Normas 

Para o Pagamento em Prestações de Dívidas referentes à 

receita dos Serviços de Fornecimento de Água, de Drena-

gem de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos”

Presente a informação n.º 1631/2022 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. Vota-

ção: A Câmara Municipal tomou conhecimento e, concordando com 

os fundamentos expostos, deliberou aprovar, por unanimidade, a 

título excecional e transitório, a suspensão, até 31 de dezembro de 

2022, da redação atualmente em vigor dos n.ºs 3 e 9 do artigo 4.º 

das “Normas para o Pagamento em Prestações de Dívidas referen-

tes à receita dos Serviços de Fornecimento de Água, de Drenagem 

de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos”. Cor-

respondentemente, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alte-

ração dos n.ºs 3 e 9 do artigo 4.º das “Normas para o Pagamento 

em Prestações de Dívidas referentes à receita dos Serviços de For-

necimento de Água, de Drenagem de Águas Residuais e de Ges-

tão de Resíduos Sólidos Urbanos”, a título excecional e transitório 

com efeitos até 31 de dezembro de 2022, para que os mesmos 

passem a dispor o seguinte: “Artigo 4.º - (…) 1 – (…) 2 – (…) 3 – No 

caso de deferimento do pedido, o valor mínimo de cada prestação 

mensal será de 20 (vinte) euros, com exceção da última prestação. 

4 – (…) 5 – (…) 6 – (…) 7 – (…) 8 – (…) 9 – O Acordo de Pagamento em 

Prestações pode abranger uma ou mais faturas em dívida, com o 

montante mínimo acumulado de 60,00€, obrigando à entrega de 

um valor inicial, pago no momento da celebração do acordo e cor-

respondente a pelo menos 10% do valor total em dívida. 10 – (…) 11 

– (…) 12 – (…)”. Deliberou, por fim, a Câmara Municipal que a presente 

alteração aos n.ºs 3 e 9 do artigo 4.º das “Normas para o Pagamento 

em Prestações de Dívidas referentes à receita dos Serviços de For-

necimento de Água, de Drenagem de Águas Residuais e de Gestão 

de Resíduos Sólidos Urbanos” deverá ser objeto de publicitação no 

sítio eletrónico do Município de Espinho e através de afixação por 

edital nos locais de estilo, momento a partir do qual produzirá os 

seus efeitos.

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 de junho de 2022 

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

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

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

cêntimos). Cinco milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil qua-

trocentos e quarenta euros e trinta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES 

NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão cento e noventa e cinco mil cento 

e trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos. A Câmara foi ainda 

informada que, até ao dia 17 de junho do corrente ano foram ca-

bimentadas despesas no valor de trinta e sete milhões setecentos 

e sessenta e três mil setecentos e oitenta euros e setenta e oito 

cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 

valor de onze milhões oitocentos e noventa e cinco mil novecentos 

e um euros e quatro cêntimos. 

Sessão de esclarecimento sobre o PDM – agradecimento

A Câmara tomou conhecimento do e-mail do Sr. António Joaquim 

de Sousa, datado de 8/06/2022, a enaltecer o mérito da sessão 

de esclarecimento público das alterações do PDM – Plano Diretor 

Municipal no contexto do atual POC- CE Programa da Orla Costeira 

Caminha-Espinho. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento das diligências 

efetuadas no âmbito das competências que lhe estão confia-

das. 

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 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a pre-

sente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica 

da Divisão Jurídica e de Apoio à Administração. 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica
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ATA N. 15/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPINHO DE 11 DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos onze dias do mês de julho 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 Espi-

nho, sob a presidência do Senhor Presidente Adelino Miguel 

Lino Moreira Reis, com a presença do Sr. Vice-Presidente, Álva-

ro Ferreira da Cunha Monteiro e dos Senhores Vereadores Ma-

ria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo 

da Fonseca, Maria de Lurdes Santos Ganicho, João Manuel Oli-

veira Passos e Hélder 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 134/2022

Aprovação da ata n.º 14/2022 da reunião de 27 de junho

Tendo sido colocada à aprovação a ata n.º 14/2022 de 27 de 

junho, 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 135/2022

Atribuição de subsídio Festas em Honra de Santo Estevão e 

Nossa Senhora da Guia - Guetim 2022

Presente a informação n.º 1756/2022 da Divisão de Promoção 

e Eventos, 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 a atribuição de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), 

à Comissão de Festas em Honra de Santo Estevão e Nossa 

Senhora da Guia, como entidade responsável pelas Festas em 

Honra de Santo Estevão e Nossa Senhora da Guia em Guetim, 

assumindo o município os gastos relativos ao consumo de ele-

tricidade para as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 136/2022

Atribuição de subsídio Festas em Honra Nossa Senhora do 

Mar - Silvalde 2022

Presente a informação n.º 1758/2022 da Divisão de Promoção 

e Eventos, 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 a atribuição de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos 

euros), à Comissão de Festas em Honra Nossa Senhora do 

Mar, como entidade responsável pela Festa em Honra Nossa 

Senhora do Mar em Silvalde, assumindo o município os gastos 

relativos ao consumo de eletricidade para as ornamentações 

da mesma. 

Deliberação Nº 137/2022

Atribuição de subsídio - Festas em Honra de S. Vicente da 

Idanha 2022

Presente a informação n.º 1759/2022 da Divisão de Promo-

ção 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 documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-

dade, aprovar a atribuição de 1000,00€ (mil euros), à Fábrica 

da Igreja Paroquial de Anta, como entidade responsável pela 

Festa em Honra de S. Vicente da Idanha. 

Deliberação Nº 138/2022

Pedido da Associação de Futebol Popular do Concelho de 

Espinho para utilização a título gratuito do auditório do 

Centro Multimeios de Espinho. Ratificação

Presente a informação n.º 1777/2022 do Núcleo de Patrimó-

nio 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 ar-

quivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 

informação acima, deliberou, por unanimidade, e 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 toma-

da pelo Presidente da Câmara Municipal em 4 de julho de 2022 

que autorizou o pedido da Associação de Futebol Popular do 

Concelho de Espinho para utilização do Grande Auditório (Sala 

António Gaio) do Centro Multimeios, no dia 8 de julho de 2022, 

isentando a Associação do pagamento do valor devido (no va-

lor de 300€ mais IVA à taxa em vigor) pelo aluguer, nos termos 

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

do Centro Multimeios de Espinho. 

Deliberação Nº 139/2022

Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e Sil-

va

Presente a informação n.º 1736/2022 do Núcleo de Patrimó-

nio e Equipamentos Culturais, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integran-

te desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento dos livros 

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA .

17      AM ESPINHO  N.º 4      SETEMBRO DE 2022



doados à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, nos meses 

de maio e junho de 2022 e deliberou, por unanimidade, aceitar 

as respetivas liberalidades. 

Deliberação Nº 140/2022

Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Academia Maia/Brenha para apoio 

à realização do «Torneio Internacional AMB Volleyball Cup 

2022»”. Ratificação

Presente a informação n.º 1803/2022 da Divisão de Promoção 

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

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

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

mara, tendo presente o considerado na informação acima e a 

proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 

concordou, deliberou, por unanimidade, e ao abrigo 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, ratificar a decisão tomada 

pelo Presidente da Câmara Municipal em 7/07/2022, no senti-

do de celebrar, com a ACADEMIA MAIA/BRENHA - ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA” - ao abrigo da competência prevista na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL - o referido “Protocolo de co-

laboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Academia 

Maia/Brenha para apoio à realização do «Torneio Internacional 

AMB Volleyball Cup 2022»”, de acordo com os considerandos e 

termos nele fixados, mais tendo o órgão executivo deliberado 

aprovar a presente minuta para efeitos da formalização deste 

protocolo. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 04 de julho de 

2022 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

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

quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta euros 

e oitenta e dois cêntimos). Cinco milhões quinhentos e seis 

mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e três 

cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzen-

tos e cinco mil cento e sessenta e nove euros e cinquenta e 

dois cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 

04 de julho do corrente ano foram cabimentadas despesas no 

valor de trinta e sete milhões novecentos e vinte e três mil 

duzentos e vinte e seis euros e noventa cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de treze 

milhões seiscentos e quinze mil seiscentos e oitenta e cinco 

euros e cinquenta e dois cêntimos.  

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas no âmbito das competências que lhe estão confia-

das. 

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

deliberações 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 de-

clarou 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

. ATAS REUNIÃO DE CÂMARA
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// INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
RESULTADOS FINANCEIROS A 31 DE JULHO’22



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de julho 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 classifi-
cação 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.

INFORMAÇÃO FINANCEIRA .
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Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 28 080 706 15 097 566 53,76%
Receitas de Capital 10 359 890 2 879 756 27,80%
Outras Receitas 3 543 381 3 549 200 100,16%

Total da Receita 41 983 977 21 526 523 51,27%

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 8 170 732 8 220 627 12 613 501 12 539 427

Impostos Diretos 3 632 309 3 575 326 3 986 900 3 924 881
Taxas, Multas e Outras Penalidades 763 987 763 246 1 092 201 1 089 336
Rendimentos de Propriedade 305 229 446 427 294 724 294 424
Venda de Bens e Serviços Correntes 3 417 353 3 396 083 3 666 690 3 661 168
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 50 793 38 484 23 785 20 417
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 14 832 833 14 776 201 9 012 565 8 987 096
Passivos Financeiros 4 479 941 4 479 941 0 0
Fundos Municipais 4 470 760 4 470 760 4 575 868 4 575 868
Outras Transferências 5 882 133 5 825 501 4 436 697 4 411 228

Total da Receita 23 003 566 22 996 828 21 626 066 21 526 523

RECEITA Julho - 2021 Julho - 2022

Própria
58%

Alheia
42%

Receita Cobrada 2022



. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

 AM ESPINHO  N.º 4        SETEMBRO  2022       21

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 26 165 786 12 578 594 48,07%
Despesas de Capital 15 818 191 4 164 177 26,33%

Total da Despesa 41 983 977 16 742 771 39,88%

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 11 663 185 10 774 287 11 454 440 11 058 109

Pessoal 6 134 157 6 003 148 6 543 194 6 418 676
Aquisição de Bens e Serviços 5 212 633 4 480 876 4 664 211 4 398 668
Outras Despesas Correntes 316 395 290 263 247 034 240 765

Serviço da Dívida 767 290 766 442 756 449 756 368
Juros e Outros Encargos 97 811 96 962 97 555 97 474
Passivos Financeiros 669 479 669 479 658 894 658 894

Investimento Global 10 397 926 8 342 284 3 862 166 3 505 283
Aquisição de Bens de Capital 10 137 752 8 131 040 3 717 215 3 360 332
Transferências de Capital 233 347 191 124 144 951 144 951
Ativos Financeiros 26 827 20 120 0 0

Restantes Despesas 1 116 074 1 060 926 1 434 624 1 423 012
Transferências Correntes 1 116 074 1 060 926 1 434 624 1 423 012
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 23 944 475 20 943 938 17 507 678 16 742 771

DESPESA Julho - 2021 Julho - 2022

66%

5%

21%

8%
Despesa Paga 2022 

Encargos Funcionamento Serviço da Dívida

Investimento Global Restantes Despesas



INFORMAÇÃO FINANCEIRA .

22      AM ESPINHO  N.º 4      SETEMBRO DE 2022

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

DÍVIDA Julho - 2021 Julho - 2022
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 18 064 887,17 22 549 783,46

1. Empréstimos 16 913 336,50 21 398 232,79
2. Outros Credores 1 151 550,67 1 151 550,67

Outros - Médio e Longo Prazos 1 151 550,67 1 151 550,67

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 5 928 132,95 2 749 590,70

1. Empréstimos 1 597 450,79 540 980,68
2. Fornecedores e Credores 2 920 138,09 793 732,09

2.1. Fornecedores c/c 705 216,85 181 013,56
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 89 847,61 88 861,43
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 2 002 893,43 358 670,33
2.4. Estado e outros entes públicos 64 915,16 71 874,10
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 57 265,04 93 312,67

3. Operações de tesouraria 1 410 544,07 1 414 877,93
3.1. Estado e outros entes públicos 129 316,00 121 965,24
3.2. Clientes e utentes com caução 55 074,83 53 392,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1 166 582,09 1 145 362,22
3.4. Outros Credores 59 571,15 94 157,52

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

TOTAL 23 993 020,12 25 299 374,16
* Dados provisórios à data de 31/07/2022.

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 €       3,96%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305 140 237,58 €          2,98%
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS TERRAS DE SANTA MARIA 501651888 878 954,99 €          16,67%
ANMP 501627413 -  €                       0,32%

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 50 008,55 €            
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 €              

TOTAL 2 826 532,56 €       0,82%

PARTICIPAÇÕES 



(*) Dados Provisórios
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projeto / Acão Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 3 781 714 1 279 951 33,85%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3 203 966 958 515 29,92%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 203 966 958 515 29,92%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 577 748 321 436 55,64%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 577 748 321 436 55,64%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 19 670 252 7 041 826 35,80%
EDUCAÇÃO 3 858 208 1 469 934 38,10%

ENSINO NÃO SUPERIOR 2 252 325 856 161 38,01%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1 605 883 613 773 38,22%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 147 198 63 802 43,34%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 147 198 63 802 43,34%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 12 041 851 4 839 977 40,19%
HABITAÇÃO 966 788 20 038 2,07%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 5 114 993 1 797 560 35,14%
SANEAMENTO 1 923 989 1 039 773 54,04%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1 592 958 786 122 49,35%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1 134 475 530 868 46,79%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1 308 649 665 616 50,86%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 3 622 995 668 113 18,44%
CULTURA 301 491 174 998 58,04%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 3 321 504 493 115 14,85%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 924 769 643 653 33,44%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 1 269 322 469 327 36,97%
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 469 537 119 060 25,36%
MERCADOS E FEIRAS 0 0 n.a.
TURISMO 469 537 119 060 25,36%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 185 910 55 267 29,73%
4 OUTRAS FUNÇÕES 1 773 300 626 485 35,33%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1 773 300 626 485 35,33%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 0 0 n.a.

* Dados provisórios à data de 31/07/2022.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022 - Julho

Total Geral 27 150 034 9 591 915 35,33%



// SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

ATIVIDADES REALIZADAS DE 01 DE JUNHO A 31 JULHO’22



“MoMa e as suas dramaturgias - 
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 inocência e a busca da identidade.
Terna melancolia, sobre crianças 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 per-
sonagens 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 
nenhuma destas personagens, trata-se de um confronto de 
ideias, de auscultações, a que o público é convidado a assistir 
e a encontrar em si, o sentido.
Aqueles que se conseguem encontrar, são Tulipas para todo o 
sempre, mas ficam condenados a navegar como barcos à deri-
va, sem ninho, sem lugar.
Também tiveram a oportunidade de usufruir de uma seleção 
de livros que versam sobre filosofia.
1881 visitantes

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 transmitir ideias, concei-
tos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos 
quer para graúdos.
Inscrições prévias, destinadas a crianças com idades com-
preendidas entre os 2 aos 5 anos.
2 participantes

Cedência de vários espaços da Biblioteca para 
a “Semana das AEC’s”
Workshop de probótica - sala do conto (dia 4 de junho)
Workshop de criação musical - sala polivalente (dia 4 de junho)
Exposição dos trabalhos realizados durante o ano letivo nas 
AAAF, CAF e AEC: janelas da sala infantil (de 4 a 11 de junho)
Torneio de Xadrez - sala polivalente (11 de junho)

“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.
48 participantes

Crescer com histórias
A atividade “Crescer com histórias” consiste na narração de 
contos, fábulas e lendas. Poderá ser acompanhada de uma 
atividade prática relacionada com a história. Esta sessão pre-
tende despertar e estimular a imaginação infantil, provocar e 
orientar a reflexão, bem como o desenvolvimento da lingua-
gem e o enriquecimento do vocabulário, criando hábitos de 
leitura.
Público alvo: Pré-primária
87 participantes

Afetos por telefone
Para um público alvo com mais de 65 anos, há um contacto 
telefónico, pela Biblioteca Municipal, para ouvir uma história, 
contar as suas vivências de infância e receber afeto.

CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SERVIÇO DE BIBLIOTECAS
Em período de exames escolares, a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva promoveu a iniciativa “Fora 
de Horas”, ao alargar o seu horário de abertura ao público até às 23h00, de 8 a 30 de junho, e até às 21h00, 
de 1 a 15 de julho, dando assim resposta às necessidades da população jovem, como um local de estudo.
A destacar, a assinatura do protocolo entre o Município de Espinho e o programa EUSOUDIGITAL, com a 
criação de um centro de aprendizagem de capacitação digital, a funcionar nas instalações da Biblioteca 
Municipal, cujo objetivo é ensinar a dar os primeiros passos na Internet, a pessoas com mais de 45 anos. 
Com o aproximar do período de férias, tanto a comunidade local como os veraneantes deslocam-se para 
as zonas atrativas das praias de Espinho. Nesse sentido, com o intuito de promover a leitura, a Biblioteca 
Municipal disponibiliza livros, em duas estruturas reaproveitadas, em regime de livre acesso, gratuitos e 
sem a presença de funcionários, com o mote “Leva, “mergulha” e devolve”. 
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Organização:
Serviços Educativos da Divisão de Cultura e Museologia
Divisão de Ação Social Intergeracional e Saúde
Divisão de Desporto
Câmara Municipal de Espinho
11 participantes

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. 
Atividade mensal, para crianças maiores de 5 anos.
7 participantes

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 inglês, das artes, da mú-
sica, 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
13 participantes

“Nós e os livros” | Clube de leitura para todos 
(ODS)
Ler não precisa de ser um ato solitário... Este projeto pretende 
partilhar leituras em voz alta!
Juntos, vamos ouvir, descobrir, partilhar reflexões e inquieta-
ções a partir de uma experiência de leitura.
Moderador: Luís Diego (integrado no projeto de voluntariado 
do Município de Espinho)
Público Alvo: destina-se a todos que gostam de ler, de ouvir ler 
ou simplesmente gostam de livros
8 participantes

Município de Espinho adere ao programa 
“EUSOUDIGITAL”
O Município de Espinho, através da Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva, aderiu, com a assinatura de um protocolo, no 
dia 29 de junho, ao programa “Eu Sou Digital”, com a criação 
de um centro de aprendizagem a funcionar nas instalações da 

Biblioteca Municipal.
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 che-
gue a um milhão de pessoas até ao final de 2023. Trata-se 
de uma iniciativa do Governo, através da Estrutura de Missão 
Portugal Digital, da Caixa Geral de Depósitos e do MUDA – Mo-
vimento 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 volun-
tários, no Centro EUSOUDIGITAL de Espinho, que funciona na 
Biblioteca Municipal.
25 participantes

Apresentação do livro “Baiôa sem data para 
morrer” de Rui Couceiro
Rui Couceiro
“Nasceu no Porto, em 1984. é licenciado em Comunicação 
Social, mestre em Ciências da Comunicação e tem uma pós-
-graduação em Estudos Culturais. Antes de ingressar no meio 
editorial, como assessor de comunicação da Porto Editora, em 
2006, trabalhou durante oito anos em rádio, passou pela im-
prensa e pela televisão. Recentemente, partilhou com a escri-
tora Filipa Martins a autoria e apresentação do programa “A 
Biblioteca de”, na Renascença. É editor da Bertrand, tendo a 
seu cargo a chancela Contraponto, e também coordenador cul-
tural da Porto Editora. Para além de livros, gosta de casas, de 
árvores e de rios.”
A apresentação esteve a cargo de Mário Augusto e de Sérgio 
Almeida, dois ilustres espinhenses
95 participantes

Onda Poética
Pelo coletivo da “Onda Poética”.
49 participantes

“Mergulha” na leitura – Biblioteca de praia
Espinho conta, 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 permite que qualquer pessoa possa escolher 
a sua leitura de praia sem qualquer tipo de inscrição.
O Município de Espinho, que dinamiza a iniciativa através da 
sua Biblioteca Municipal, pretende, 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 fica 
acessível a toda a população e veraneantes. “Leva, “Mergulha” 
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A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva foi o local de encon-
tro, entre avós e netos, para uma manhã repleta de atividades 
dedicadas ao Dia dos Avós. 
Sugerido por um grupo de cidadãos, que manifestaram interes-
se em dinamizar diversas atividades culturais, representado por 
Lídia Santos, Catarina Ferreira, António Andrade e Laura Mace-
do, logo pela manhã os participantes tiveram a oportunidade de 
ouvir a história “Avós” de Chema Heras e Rosa Osuna, contada 
por Laura Macedo, passando a um workshop de trabalhos ma-
nuais, dinamizado por Catarina Ferreira. Por fim, no lindo jardim 
das oliveiras da Biblioteca Municipal, Tânia Silva, do Centro de 
Yoga “Áshrama Espinho”, proporcionou um momento espiritual 
com a prática da Yoga.
Os cerca de meia centena de avós, que estiveram presentes 
neste dia especial, saíram da Biblioteca Municipal bastante sa-
tisfeitos, prontos para uma tarde de convívio, organizada pelo 
Município de Espinho.

EXPOSIÇÕES

Exposição CABRAL PINTO / 75 Anos “Olhar o 
tempo no futuro que passa”
Artista: Cabral Pinto
Local: Galerias Amadeo de Souza-Cardoso
Data: 18 Junho a 2 setembro 

Sobre a exposição (sinopse)
“Nos seus 75 anos, Cabral Pinto (Espinho, 1947), artista visual, 
interventor cultural, Diretor Artístico da Bienal de Cerveira pro-
põe-nos com olhar o tempo no futuro que passa uma 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 organiza-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 representati-
vas / figurativas se inscrevem de um modo original no universo 
plástico do expressionismo / abstracionismo lírico 
Cabral Pinto convidou para esta exposição quatro amigos /ar-
tistas visuais - Fernando Saraiva, Manuel Porfírio, Sá Coutinho e 
Sobral Centeno – autores de projetos artísticos que sendo, con-
ceptual e formalmente, muito diversos, comportam nos trajetos 
de vida e na estória da criação artística e intervenção sociocul-
tural a cumplicidade da amizade.”

e Devolve” é o mote subjacente a este projeto, de livre acesso, 
sem a presença de funcionários, nem prazos de devolução, por-
que o sistema é assente na confiança e na cidadania.  
Nestas Mini Bibliotecas, os leitores encontram livros de diversos 
géneros, selecionados das doações que não foram integradas 
na coleção da Biblioteca Municipal, maioritariamente de ficção, 
dirigidos a adultos, crianças e jovens, em língua portuguesa e 
estrangeira. O objetivo é promover a leitura de forma gratuita e 
espontânea, aumentar os índices de literacia, estreitar os laços 
comunitários e exercitar a cidadania, apelando à comunidade 
que respeitem estes espaços para os fins a que se destinam.

“Oficinas: Literatura & Arte”
As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da 
expressão pessoal, social e cultural das crianças. São formas de 
saber que articulam imaginação, razão e emoção. Elas trazem 
novas perspetivas, formas e densidades ao ambiente e à so-
ciedade em que vivemos. A vivência artística influencia o modo 
como se aprende, como se comunica e como se interpretam os 
significados do dia a dia. Contribui para o desenvolvimento de 
diferentes competências e reflete-se no modo como se pensa. 
Desta forma, promovemos nas férias de verão uma semana de 
Oficinas artísticas para crianças, que partiram da leitura e ex-
ploração de uma história, recorrendo aos livros da Biblioteca, 
encorajando o desenvolvimento de novas perspetivas de apro-
ximação à arte, fidelizando também novos públicos.
Público-alvo: crianças dos 5 aos 10 anos
29 participantes

Apresentação do livro “Memórias de Espinho” 
de Luís Capela
Oradores:
Lucílio Tavares Pereira
Vera Lúcia Pereira
Selma bragança Pereira
José Alberto Sá
Augusto Canetas
10 participantes

Lançamento da revista [Sem Equívocos] de 
Augusto Canetas
Oradores:
Professor Dr. Paulo de Morais
Professor José Moreira da Silva
Professora Laurinda Figueiras
Escritor Tiago Alves Costa
Artista Plástico Luís Zuluaga
28 participantes

Dia dos Avós
Colaboração na organização e cedência de espaços da Bibliote-
ca para a comemoração do Dia dos Avós
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Exposição “Noites em tempos inusitados”
Artista: Luísa Moreira Monteiro
Local: Fórum de Arte e Cultura de Espinho (átrio)
Data: 18 de junho a 30 de julho

Sobre a exposição (sinopse)
“Esta exposição pretende ser um modo, como qualquer outro, de percecionar a realidade. Como dizia Ortega y Gasset “eu sou 
eu e a minha circunstância” e aqui a circunstância representa-se por estruturas que transportem o outro para uma perceção da 
realidade na qual ao sentido subjaz a estrutura.
Citando Edgar Morin “Temos todos o mesmo destino porque vivemos com os mesmos problemas, medos e tensões”, mas (…) 
“temos perceções, ou seja, reconstruções, traduções da realidade”.
Nos tempos inusitados que ora vivemos, as noites do silêncio ou, algures, dos estrondos, desencadeiam linhas, formas, cores que 
estruturam a realidade e as circunstâncias.
No desenho, na pintura, usando a técnica mista, isto passará para o papel, a tela e o não eu.”
Luísa Moreira Monteiro

Exposição “How Fragile We Are”
Artista: Rita Braga Alves
Local: Sala 175 do Fórum de Arte e Cultura de Espinho 
Data: 2 de julho a 30 de julho

Sobre a exposição (sinopse)
“Somos frágeis, somos afeto, somos memórias e não somos imortais. O conjunto de trabalhos apresentados refletem senti-
mentos que eclodiram durante o ano da pandemia. A vontade de mergulhar em paisagens longínquas ou numa simples folha do 
parque como se de um prado se tratasse. A dureza de alguns a batalhar e a tristeza de tantos a chorar. A leveza e a fragilidade 
do papel artesanal que fazem lembrar a nossa pele e a vulnerabilidade da carne. As memórias cravadas que nos guiam, se trans-
formam e moldam quem somos. São pequenos trabalhos que, como âncoras, nos permitem aceitar essa nossa condição e lembrar 
que estamos no aqui e agora, a valorizar o presente.”
Rita Braga Alves

Total de visitantes no mês de Junho: 500 
Total de visitantes no mês de julho: 127 

Exposição de Fotografia 21    “Retrospectiva ou talvez não”
                                                21
Artista: Lauren Maganete
Local: Galerias Amadeo de Souza-Cardoso
Data: 18 de Junho a 2 de setembro 

Sobre a exposição (sinopse)
“ Lauren Maganete fascina por cada instante que partilha com a objectiva que a acompanha em per-
manência, numa dádiva 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 
contínuo movimento. 
Para onde? Talvez não consigamos respostas, porque nos esventra com advérbios de comparação fei-
tos imagens. Momentos ou instantes que nos instigam a falar-lhe… a perguntar-lhe… a interrogar-nos… 
A sua fotografia é a simplicidade do todo, do conjunto, do percurso no quotidiano que não esgota. O 
compromisso com os passos que esbarram permanentemente com os seus flashes.”

J. M. Vieira Duque 
Conservador da Fundação Dionísio Pinheiro 
e Alice Cardoso Pinheiro
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Concerto Final do Coro “Amigos da Música”
Data: 15 de julho
Local: auditório
Público: 100 pessoas

SERVIÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL

XXIV Encontro Internacional de Estátuas Vivas 
Promoção e divulgação - Ruas da Cidade
(2 estátuas participantes e centenas de espectadores)

Lu[g)ar de Estátuas 
Largo da Câmara Municipal
(15 estátuas participantes e centenas de espectadores)
Estátuas premiadas pelos Júris de edições anteriores do Encontro 

XXIV Encontro Internacional de Estátuas Vivas 
Largo da Câmara e Jardim João de Deus 
(41 participantes organizados em 33 estátuas e milhares de espectadores)
O Encontro de Estátuas Vivas organizado pela Câmara Municipal de Espinho é o mais antigo festival da imobilidade expressiva e uma 
grande festa da imobilidade expressiva com belíssimas estátuas que, como habitualmente, estabelecem com o público uma relação 
intensa e cúmplice. 

Vir-a-Banhos | Desfile de trajes do início do Século XX 
Rua 2, entre as ruas 29 e 33
Recriação de um passeio da burguesia e lavradores abastados que vinham a banhos para Espinho.
(57 figurantes e centenas de espectadores)

Vir-a-Banhos | Desfile de trajes do início do Século XX 
Praia do lado sul da rua 33
Banhistas vestidos a preceito, vilões, fidalgos, teatro de robertos, fotógrafo à la minuta e vendedores ambulantes numa divertida recrea-
ção que pretende evocar a importância fundamental do veraneio no desenvolvimento e crescimento de Espinho.
 (110 figurantes e centenas de espectadores)

ATIVIDADES DE CULTURA E AMBIENTE

Dia Mundial dos Oceanos “BRIGADA em AÇÃO, RECUPERAR com o CORAÇÃO!”
Ação de sensibilização dinamizada com a Lipor e limpeza de praia com alunos da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida e “ 
CRESCER com HISTÓRIAS”- narração da história “Oceano! Sempre na Onda” de Stacy McANULTY e conversa sobre a preservação do 
ecossistema marinho- serviço educativo da Biblioteca Municipal com alunos da Escola Preparatória Sá Couto I praia da Baía e Biblioteca 
Municipal, respetivamente (74 participantes)

Projeto “GOBY em Espinho #3” 
Colocação do primeiro GOBY , dos três previstos para esta edição l praia de Paramos
Projeto mundial que impulsiona à replicação local e que pretende alertar para as problemáticas do lixo marinho. Para além da mensagem 
de sensibilização ambiental que pretende transmitir, a escultura Goby serve de apoio às ações das “BRIGADASemAÇÃO” e outras dinâ-
micas que assim o justifiquem.
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Centro Azul
Espaço de encontro para empréstimo de jogos lúdico-pedagógicos e biblioteca de praia com temáticas ambientais a que acresceram as 
seguintes dinâmicas:  
  - “CRESCER com HISTÓRIAS” com o serviço educativo da Biblioteca Municipal l praia Frente Azul. (75 participantes) 
 -  Ação “CADA GOTA de ÁGUA CONTA!” com a comunidade do surf (30 participantes)

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 caminho de cone-
xão 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! (67 participantes)

DESPORTO, SAÚDE e BEM-ESTAR, começam à BEIRA-MAR! 
com a Divisão de Desporto e Juventude l praia Frente Azul 
Atividades Lúdicas e Desportivas para crianças, jovens e pessoas portadoras de deficiência. Ginástica Sénior. 
(115 participantes)

Jogo Há RIO e MAR, há LIXO para TRANSFORMAR com a LIPOR 
Esta atividade consiste num jogo colaborativo em que, à medida que os jogadores/equipas progridem, deparam-se com perguntas e de-
safios ambientais que lhes permitirão acumular pontos, dependendo do sucesso ou insucesso na superação de cada prova.
(60 participantes)

BRIGADA em AÇÃO, reCOOPERAR com o CORAÇÃO
Ribeira de Silvalde e Ribeira do Mocho (Parque da Picadela), respetivamente
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 lim-
peza na ribeira do Mocho foi desenvolvida em parceria com a Nascente- Cooperativa de Ação Cultural
(56 participantes)

HISTÓRIAS SALGADAS e muito SALPICADAS! 
Serviço educativo do Museu Municipal l 
Sessão interativa de contos sobre o mar, os seres que o habitam e como podemos contribuir para manter vivas e saudáveis as nossas 
praias e o nosso mar. Uma roda de histórias, canções, fantoches e outros objetos mágicos de contar e encantar.  
(72 participantes)

VISITA A UM “JARDIM DUNAR” para conhecer e cuidar: plantas dunares! 
Parceria com a Nascente- Cooperativa de Ação Cultural 
Conhecimento dos jardins dunares do nosso concelho transmitindo conhecimentos através das visitas guiadas no terreno, que impulsio-
nem ao gosto pelos ecossistemas dunares assim como estimular à vontade de o proteger.
(16 participantes)
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EDUCAÇÃO 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Semana das AEC | 4 a 11 de junho 2022
A Câmara Municipal de Espinho, através da Divisão de Educação e Cultura, a Forminho – consultoria de Gestão e Formação, 
através do Projeto Enriquecer Sentidos e a Academia de Música de Espinho promoveram de 4 a 11 de junho, uma mostra 
ao público das atividades de enriquecimento curricular dinamizadas nas escolas do concelho.
Tratou-se de uma iniciativa que surgiu com o objetivo de apresentar uma mostra das atividades realizadas nas AAAF (Ati-
vidades de Animação e Apoio à Família), CAF (Componente de Apoio à Família) e AEC (Atividades Extracurriculares).

Paralelamente foram realizadas outras atividades complementares, de âmbito lúdico, que pretenderam garantir uma apro-
ximação relevante aos diversos públicos, como jogos tradicionais, atelier de expressões, espaço probótica e torneio de 
xadrez.
Um evento desenvolvido para todos, que possibilitou a participação de toda a comunidade a desfrutar de momentos de 
diversão, assim como a vivenciar de perto as atividades regulares que fazem parte do quotidiano dos alunos nas AEC.

Dia Mundial da Criança
O Município de Espinho levou a cabo as comemorações do Dia Mundial da Criança para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo 
no dia 09 de junho.
Muita música, jogos, coreografias, passeios de Karting, pinturas faciais e brincadeiras nos insufláveis, sob o controlo de téc-
nicos especializados e dos respetivos professores acompanhantes, entre outras atividades fizeram as delícias de milhares 
de crianças, durante todo o dia, na Praça Dr. José de Oliveira Salvador e no Parque João de Deus. Os alunos deliciaram-se 
ainda com um gelado, oferecido pela autarquia.
Estas comemorações contaram com a presença de 1.1664 alunos, professores, coordenadores das escolas, elementos das 
direções dos agrupamentos de escolas e funcionários da Divisão de Educação e Cultura.

Mostra de cultura chinesa | Projeto de Ensino de Mandarim
A Câmara Municipal de Espinho e o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro proveram mostra de cultura chinesa, rea-
lizada no âmbito do projeto de ensino de Mandarim nas escolas do ensino básico de Espinho. 
O evento, subordinado ao tema “Festival do Barco-Dragão”, decorreu no dia 11 de junho e teve lugar no Parque João de 
Deus e no Largo Dr. José Oliveira Salvador.
Com um conjunto extenso de atividades, desde o recorte do papel, pintura de sopro e de máscaras chinesas, caligrafia, 
passando pela Cerimónia do chá e degustação da gastronomia chinesa, ou a possibilidade de conhecer o vestuário e jogos 
tradicionais chineses, as crianças presentes tiveram oportunidade de assistir e vivenciar a cultura e costumes deste povo.  
Paralelamente foram apresentadas demonstrações de artes marciais e a tradicional dança do dragão e leão que proporcio-
naram uma aproximação a estas tradições milenares. 
O objetivo da iniciativa foi recriar o Festival do Barco-Dragão, potenciando o conhecimento da história e tradição associada 
a esta festividade milenar da cultura chinesa. 
Esta iniciativa contou a participação de alunos, professores, pais e população em geral, constituindo-se uma excelente 
oportunidade para realizar uma reflexão sobre as diferenças entre as culturas portuguesas e chinesa e estabelecer para-
lelos entre as tradições e costumes. 
  

Regime de Fruta Escolar |Concurso “A História do Frutecas”
O Município de Espinho, durante o ano letivo 2022/2023, à semelhança dos anos anteriores, promove o Programa Regime 
de Fruta Escolar (RFE), abrangendo todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, financiado no âmbito do 
programa europeu de distribuição de frutas nas escolas.
O programa prevê, ainda, com carácter de obrigatoriedade, a aplicação de medidas educativas de acompanhamento aces-
síveis a todos os alunos nos estabelecimentos de ensino. 
Neste sentido, a Divisão de Educação promoveu a primeira edição do concurso “A História do Frutecas” que surgiu com o 
objetivo de promover e reforçar a educação alimentar das crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino do 1.º 
Ciclo da rede pública do concelho. 
Para o efeito, cada turma foi desafiada a testar os limites da imaginação e da criatividade de forma a criar uma história 
sobre a mascote deste projeto – “O Frutecas” e tendo como base o tema alimentação saudável. 
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O prémio desta primeira edição foi atribuído à turma do 1.ºA da 
Escola Básica de Anta do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira que compôs a história “ Frutecas e Leitocas”, a tur-
ma do 3.º A da Escola Básica de Silvalde do Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, o segundo classificado 
eleito mediante votação do público, criou a história “O Frute-
cas vai à Escola”.
O primeiro classificado terá a sua história publicada na próxima 
edição da caderneta, já no ano letivo de 2022/2023. 
Esta iniciativa distinguiu trabalhos escolares capazes de sen-
sibilizar e mobilizar a comunidade educativa para a prática de 
um padrão alimentar saudável e sustentável.

Viagem Finalistas 1.º Ciclo Ensino Básico | Jar-
dim Zoológico de Lisboa 
No dia 30 de junho, a Divisão de Educação e Cultura realizou a 
habitual visita dos alunos finalistas do 4.º ano das escolas do 
concelho ao Jardim Zoológico de Lisboa.
A iniciativa envolveu cerca de 235 alunos, professores, fun-
cionários do município, imprensa, Cruz Vermelha, FCAPE, Presi-
dente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho e, 
ainda, Presidentes das Juntas de freguesia do concelho.
O município ofereceu a todas as crianças uma t-shirt, um boné 
e o almoço volante.
Os alunos puderam ainda disfrutar do espetáculo na Baía dos 
Golfinhos e de uma viagem no teleférico onde foi possível con-
templar toda a área do jardim zoológico.
O município, consciente da importância de fomentar novas ex-
periências às gerações vindouras, proporcionou um dia memo-
rável para todas as crianças presentes.

Ensino de Mandarim para o 5.º ano de Escolari-
dade| Preparação Ano Letivo 2022/2023
A Câmara Municipal de Espinho, através da Divisão de Edu-
cação e Juventude, 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 escolas e para as 
crianças do concelho, estabeleceu várias reuniões, juntamente 
com representantes do Instituto Confúcio da Universidade de 
Aveiro , para tomadas de decisão das diretrizes para definição 
de oferta complementar para o 5.º ano de escolaridade para os 
alunos da rede pública do concelho, ao longo do mês de junho.
Para o próximo ano letivo, o programa de ensino Língua e Cul-
tura Chinesa no ensino básico, contemplará a lecionação de 
uma hora semanal para as turmas do 3.º e 4.º ano do ensino bá-
sico, bem como será alargado para todos os alunos do 5.º ano 
que frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho.
A inscrição neste programa tem caráter facultativo, sendo o 
pedido efetuado pelos encarregados de educação nos respeti-
vos agrupamentos de escolas.
O Projeto “Ensino de Chinês no ensino básico” resulta de uma 
parceria entre a Câmara Municipal de Espinho, a Universidade 
de Aveiro e os agrupamentos de escolas (AE) do concelho.

Atividades de Animação e Apoio à Família e 
Componente de Apoio à Família 
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 29 de julho, 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 161 crianças do pré-escolar 
(AAAF) e 166 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes aos 
Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Este plano contemplando atividades lúdico-pedagógicas de 
âmbito desportivo, recreativo, cultural e ambiental, uma visita 
ao Zoo de Santo Inácio e, como não poderia deixar de ser, mui-
ta diversão aquática, com ida à piscina e disponibilização de 
transportes às escolas.
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.

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS FÉRIAS DE 
VERÃO | PRÉ-ESCOLAR E 1.ºCICLO

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Al-
meida
Escola Básica de Paramos

 Alunos Pré-Escolar: 16

 Alunos 1º Ciclo: 29

Escola Básica n.º 2 de Espinho

 Alunos Pré-Escolar: 40 

 Alunos 1º Ciclo: 40

Escola Básica de Silvalde

 Alunos Pré-Escolar: 27 

 Alunos 1º Ciclo: 13

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Escola Básica de Anta

 Alunos Pré-Escolar: 41

 Alunos 1º Ciclo: 33

Escola Básica n.º 3 de Espinho

 Alunos Pré-Escolar: 45

 Alunos 1º Ciclo: 34

Escola Básica de Guetim

 Alunos Pré-Escolar: 22 

 Alunos 1º Ciclo: 10
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ANO LETIVO 2021/2022
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2021/2022  

diariamente

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 
de Almeida
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 238

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 533

Refeições Servidas: 675

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 124

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 360

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 533

Refeições Servidas: 784

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 164
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CENTRO
MULTIMEIOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A programação cultural do Centro Multimeios continua a au-
mentar exponencialmente, fruto do efeito pós-pandemia, que 
resultou numa maior procura de espaços para a realização de 
eventos, tanto por entidades locais e nacionais, como por par-
te de coletividades do concelho de Espinho, o que se traduziu 
num aumento de visitantes/participantes ao espaço. O Municí-
pio teve um papel preponderante na organização ou co-organi-
zação de vários eventos que decorreram no Centro Multimeios, 
durante os meses de junho e julho.
Como programação própria, destacamos as habituais sessões 
de cinema, bem como as atividades realizadas no Planetário, 
tanto para público geral, como destinadas ao público escolar. 
Realce para o aumento de visitantes em atividades do serviço 
educativo, que escolheram o Centro Multimeios para as suas 
visitas de estudo, não só para o Planetário, mas também nas 
Astroatividades e nas sessões de Observação Noturnas.
O Centro Multimeios foi o local escolhido para a realização de 
vários eventos. Destacamos a celebração do 49º Aniversário 
da elevação de Espinho a cidade, o evento de apresentação 
do livro “Mandem Saudades”, do jornalista espinhense Mário 
Augusto, o projeto “Mar Pedagógico – Inclusão é a Condição”, 
que resultou num espetáculo em colaboração com diversos 
parceiros artísticos do concelho, a Gala da Associação de Fute-
bol Popular do Concelho de Espinho, e por fim, a 18ª edição do 
FEST – Novos Realizadores, Novo Cinema, um dos mais presti-
giados eventos cinematográficos mundiais, na apresentação e 
lançamento de novos cineastas. 
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promo-
vidas pelo Centro Multimeios, entre os dias 1 de junho e 31 de 
julho de 2022.

CINEMA

Top Gun: Maverick
Tom Cruise está de volta na sequela de “Top Gun - Ases Indo-
máveis”.
Após mais de 30 anos de serviço como um dos melhores avia-
dores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell está onde deveria 
estar: a voar nos limites como piloto de testes e a evitar uma 
subida na hierarquia que o faria deixar de voar. Face a um futu-
ro incerto e confrontado com fantasmas do passado, Maverick 
é obrigado a enfrentar os seus medos mais profundos, culmi-
nando numa missão que exige o sacrifício daqueles que forem 
escolhidos para voar nela.

Foram exibidas 4 sessões, num total de 135 espectadores.

Os Mauzões (sessão infantil)
Nunca houve cinco amigos tão infames como Os Mauzões. Mas 
quando, após anos de infindáveis assaltos e de serem os vilões 
mais procurados do mundo, o gangue é finalmente apanhado, 
o Sr. Lobo faz um acordo (o qual não tem qualquer intenção de 
cumprir) para os salvar a todos da prisão: Os Mauzões tornar-
-se-ão bonzinhos…

Foram exibidas 4 sessões, num total de 62 espectadores.

Elvis
O filme explora a vida e a música de Elvis Presley sob o prisma 
da complicada relação com o seu enigmático agente, “Coronel” 
Tom Parker. A história mergulha na complexa dinâmica entre 
Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira 
de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastan-
do com as mudanças culturais e a perda da inocência da Améri-

ca. Foram exibidas 8 sessões, num total de 149 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 
criação 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 ob-
servar a sua estrutura, são alguns exemplos do que poderá 
ser observado.
São contabilizadas as sessões exibidas durante os fins de 
semana, dedicadas ao público geral.
Foram realizadas 23 sessões neste período, num total de 
217 espectadores.

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 melhor estes nossos vizinhos 
cósmicos.

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 Ter-
ra, se estende até aos limites do Universo observável. Acom-
panhados 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.

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 sen-
tida 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 nos-
sas vidas nesta sessão de planetário e deixe-se envolver por 
imagens nunca antes vistas da violenta superfície do Sol no 
formato de cinema imersivo.

Lá em Cima: A Busca de Mundos Extra-Solares
Durante milhares de anos, a humanidade pensou que a Ter-
ra fosse o centro do Universo. Graças à nossa curiosidade, 
imaginação 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 telescópios mais potentes do mundo, somos 
capazes de explorar cada vez mais do nosso Universo. O que 
encontramos até ao momento, superou todas as expectati-
vas dos cientistas, bem como dos autores de ficção científica. 

SERVIÇO EDUCATIVO

O serviço educativo do Centro Multimeios oferece um conjun-
to de atividades para os diferentes níveis escolares, e com 
diferentes temáticas. Realçamos um aumento considerável 
do número de visitantes e atividades realizadas, durante os 
meses de junho e julho, face aos dois meses anteriores. Enu-
meramos as atividades realizadas:

Sessões de Planetário
As sessões de planetário são uma experiência imersiva e edu-
cativa, algumas das sessões são apresentadas inteiramente 
ao vivo, onde os visitantes são levados numa viagem pelo 
espaço, guiados por um astrónomo. Nas restantes, são pro-
jetados conteúdos pré-elaborados (filmes) com uma primeira 
parte ao vivo, introdutória do tema. A parte ao vivo pretende 
contribuir para uma interação entre os alunos e o astrónomo 
que apresenta a sessão. 
Foram realizadas 22 sessões de Planetário com um total de 
614 espectadores.

Astroatividades
As astroatividades são um conjunto de oficinas, dedicadas 
sobretudo à construção de modelos que exploram um tema 
astronómico. O tema explorado tem relação direta com os te-
mas abordados em algumas das sessões de planetário, sendo 
a realização de cada astroatividade devidamente acompa-
nhada e supervisionada. 
Foram realizadas 12 astroatividades com um total de 262 
participantes.

Observações Noturnas 
Realizam-se logo após o pôr-do-sol, num horário a combinar 
entre a escola e o Centro Multimeios. Observam-se objetos 
notáveis do céu, nomeadamente a Lua, os planetas, enxames 
de estrelas e nebulosas. 
Foram realizadas 3 observações com um total de 45 partici-
pantes.

Atividades Visionarium
Decorreram durante os meses de junho e julho, 2 atividades 
desenvolvidas pelo Visionarium, destinadas ao público esco-
lar, num total de 116 participantes.
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EXPOSIÇÕES

A galeria do Centro Multimeios acolheu durante os meses de 
junho e julho, a seguinte exposição temporária:

Exposição “Um Sentimento Sem País no Mun-
do”
A artista plástica Filomena Silva Campos (residente no Porto) 
inaugurou a sua exposição individual de Pintura e Escultura, 
na galeria do Centro Multimeios, no passado dia 9 de Julho, 
estando a mesma patente até 7 de agosto.
Estiveram presentes 39 pessoas no evento de inauguração. 
Não existe forma de efetuar o controlo de todas os visitantes 
da galeria, pelo facto de ser um espaço aberto e livre para os 
visitantes.

ALUGUERES

O Centro Multimeios acolheu durante os meses de abril e maio, 
os seguintes eventos mediante aluguer de espaços:
O Centro Multimeios acolheu durante os meses de junho e ju-
lho, os seguintes eventos mediante aluguer de espaços:

MTV Dance Academy – Dancing Portugal
O MTV Dance Academy encerrou a sua época com uma série 
de 4 espetáculos, num tão esperado regresso à sua cidade!
Um tributo a Portugal num Espetáculo recheado de Dança, 
com um tributo ao nosso país, através de personagens, tradi-
ções e costumes.
A Sala António Gaio teve lotação esgotada nas 4 sessões do 
espetáculo.
Total de 1.124 espectadores.

OSAE por Perto – Ordem dos Solicitadores e 
dos Agentes de Execução
Decorreu no passado dia 30 de junho, o Congresso “OSAE por 
perto”. Esta iniciativa pretendeu proporcionar momentos de 
reflexão e de partilha sobre as profissões de Solicitador e de 
Agente de Execução.
O Centro Multimeios foi o local escolhido para a realização da 
iniciativa, que para além de Espinho, passou por várias cida-
des, tais como: Coimbra, Figueira da Foz, Porto, Lisboa e Odi-
velas.
Total de 150 participantes.

Espetáculo da Escola de Bailado Isabel 
Lourenço – “Lago dos Cisnes”
A Escola de Bailado Isabel Lourenço realizou o seu espetáculo 
de final de ano, denominado “Lago dos Cisnes”, no dia 3 de 
julho, pelas 18:00. O espetáculo teve lotação esgotada.
Total de 281 espectadores.
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Espetáculo da Escola Noé Associação de Artes 
Performativas
A Noé Associação de Artes Performativas estreou-se no palco 
na Sala António Gaio, no passado dia 9 de julho, com a apre-
sentação do seu espetáculo de final de ano.
Total de 105 espectadores.

Espetáculo da Opala Academia de Dança e 
Belas Artes – “Rizoma”
A Opala Academia de Dança e Belas Artes realizou o seu es-
petáculo de final de ano, denominado “Rizoma”, no dia 16 de 
julho, pelas 18:30. Serviu como mostra de projetos artísticos 
desenvolvidos em dança, música, teatro e pintura.
Total de 150 espectadores.

Espetáculo da Academia de Dança Cláudia 
Santos – “O que nos move”
A Academia de Dança Cláudia Santos realizou o seu espetáculo 
de final de ano, denominado “O que nos move”, no dia 21 de 
julho, pelas 21:00.
Total de 175 espectadores.

Espetáculo da Academia de Bailado La 
Sylphide – “O Rei Leão”
A Academia de Bailado La Sylphide realizou o seu espetáculo 
de final de ano, baseado no clássico “O Rei Leão”, no dia 23 de 
julho, pelas 18:30.

Total de 281 espectadores.

EVENTOS

O Centro Multimeios acolheu durante os meses de junho e ju-
lho, os seguintes eventos, com organização ou co-organização 
assegurada pelo Município de Espinho:

Sessão de entrega de diplomas de final de 
curso – Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira
Os alunos do 12º ano de 2020/2021 subiram ao palco para re-
ceberem o seu diploma de final de curso. Um momento de cele-
bração, acompanhado por alguns momentos musicais, a cargo 
de Miguel Lunet e de Escolas de Dança de Espinho (Academia 
de Dança de Espinho, Escola de Bailado Isabel Lourenço, GAD – 
Giselle Academia de Dança e MTV Dance Academy).
Total de 281 participantes.

Apresentação do livro “Mandem Saudades” – 
Mário Augusto
Sabia que o ukelele, o instrumento musical típico do Havai, é 
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o cavaquinho alterado por madeirenses para ali emigrados? 
Ainda hoje essa herança e muitas outras tradições são aca-
rinhadas por portugueses de terceira e quarta gerações que 
habitam aquelas ilhas.
Este livro conta a história dos seus antepassados, cerca de 27 
000 portugueses que, no final do século XIX e até 1913, fize-
ram uma longa rota de emigração para o meio do Pacífico. Foi 
uma diáspora sem retorno, a que este retrato presta hoje uma 
justa homenagem.
Mário Augusto apresentou o seu mais recente livro, para uma 
lotação esgotada, no Grande Auditório do Centro Multimeios. 
Total de 281 espectadores.

Mar Pedagógico – “Inclusão é a Condição”
O Projeto “Mar Pedagógico – Inclusão é condição” teve, ao 
longo deste último ano letivo, no Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira, expressão de atividades com múltiplos sen-
tidos. Este foi um projeto de muitos e para TODOS. Foi uma 
onda enérgica de marés de iniciativas com um público vasto e 
recetivo à ação e à celebração. Cumprida uma viagem de mui-
tas relações e descobertas, comemorou-se o “Dia Mundial dos 
Oceanos”, no dia 08 de junho, pelas 21h00, com um espetácu-
lo realizado em estreita colaboração com os vários parceiros 
artísticos, lembrando que mar e oceanos são razão de existên-
cia planetária.
Total de 281 espectadores.

Sessão Solene – Comemoração do 49º 
aniversário da elevação de Espinho a cidade
O Município de Espinho comemorou o 49.º aniversário da ele-
vação de Espinho a cidade, com um conjunto de iniciativas que 
se prolongou ao longo de cinco dias.
O Centro Multimeios foi palco da sessão solene, em que o mu-
nicípio homenageou Fernando Meneses, figura espinhense do 
associativismo, e os vários pescadores que dão rosto à Arte 
Xávega, nesta que é uma das mais importantes tradições da 
cidade.
Total de 281 espectadores.

FEST – Festival Novos Realizadores, Novo 
Cinema
O FEST decorreu entre os dias 20 a 27 de junho, sendo um 
dos grandes eventos de referência da cidade, já ocupando 
um espaço de grande destaque no panorama cinematográfico 
mundial. A programação da 18ª edição do festival foi extensa, 
tendo tido vários convidados de referência, nomeadamente o 
realizador Gaspar Noé e o ator Gael García Bernal.
O Centro Multimeios foi o palco principal das sessões competi-
tivas, do Training Ground e do espaço Filmmakers Corner.  
O FEST acolheu 450 acreditados e 5.100 espectadores nas 
sessões de cinema, num total de 5.550 participantes.
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Reunião técnica AMB Volleyball Cup
O Centro Multimeios foi palco da reunião técnica de prepara-
ção do evento AMB Volleyball Cup, que decorreu na cidade de 
Espinho, entre os dias 7 e 12 de julho.
A AMB – Academia Maia/Brenha, foi criada em 2010 pelos Atle-
tas Olímpicos Miguel Maia e João Brenha, tendo como objetivo 
principal captar crianças dos 6 aos 12 anos, para o ensino e 
prática da modalidade de voleibol, nas vertentes “indoor” e 
“praia”.O evento no Centro Multimeios contou com um total de 
212 participantes.

Gala AFPCE 2022
O Centro Multimeios de Espinho recebeu, no passado dia 8 de 
julho, a Gala da Associação de Futebol Popular do Concelho 
de Espinho (AFPCE). A cerimónia, que encerrou a temporada 
2021/22 da entidade que regula o futebol popular espinhen-
se, pretendeu consagrar o que de melhor foi feito e destacar 
aqueles que brilharam durante o último ano desportivo.
O evento foi apresentado por Márcia Gonçalves e João Pedro 
Silva, jornalistas da SIC e da RTP, respetivamente, e contou 
com participações especiais do cantor André Amaro, da Royal 
Crew e da Banda de São Tiago de Silvalde.
Total de 281 espectadores.

Formação da Escola de Anta
Evento de formação de professores para professores. Uma or-
ganização do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Total de 13 participantes.

Espetáculo de Final de Ano – Escola de Bailado 
e Artes Adriana Domingues
Este evento solidário ofereceu uma multitude de expressões 
artísticas como Ballet Clássico, Ballet de Adultos, Dança Con-
temporânea, Danças de Salão, Jazz, Hip hop salientando-se que 
a receita reverteu para a Cerciespinho. A Escola de Bailado e 
Artes Adriana Domingues realiza entre um a dois espetáculos, 
e que ao longo de 50 anos a receita destes eventos foi sempre 
atribuída à Cerciespinho, revelando a natureza solidária e de 
responsabilidade social desta Escola.
O Centro Multimeios foi palco de 2 atuações da Escola de Bai-
lado e Artes Adriana Domingues, num total de 515 especta-
dores.

OUTROS EVENTOS

Seminário “O que o Mercado Procura”
Uma organização da ADCE – Associação de Desenvolvimento 
do Concelho de Espinho, que visou promover o conhecimen-
to, junto da população do concelho, das áreas mais procuradas 
pelo mercado de trabalho. O evento teve lugar no dia 6 de ju-
lho, no Pequeno Auditório.
Total de 60 participantes.
O seminário teve como complemento uma mostra de empresas 
e entidades formadoras, presentes no espaço galeria.
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Assembleia Municipal
Durante os meses de junho e julho realizaram-se duas Assembleias Municipais, no Grande Auditório, num total de 
75 participantes:
- 14 junho
- 18 julho
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AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ação Social 
- Deu-se continuidade ao atendimento presencial em todos os 
espaços de atendimento dos serviços, nomeadamente para 
apoio ao preenchimento dos formulários de candidatura a ha-
bitação social, apoio na articulação e encaminhamento de si-
tuações para entidades de apoio na comunidade e informação 
para esclarecimento de dúvidas;
- Foi assegurada a receção e análise de todas as candidaturas 
a habitação social, apresentadas junto do Município, cumprin-
do o disposto no Concurso por Inscrição previsto no “Regula-
mento de Habitação Social do Município de Espinho”;
- Visita a habitação particular para possível apoio numa Candi-
datura ao Programa de Intervenções em Habitações (PIH) do 
PRR - Acessibilidade 360.

Habitação Social
- Manteve-se a realização dos atendimentos presenciais em 
todos os espaços de atendimento dos serviços, com marcação 
e sem marcação, assim como retoma das visitas domiciliárias 
para registo de necessidades e para acompanhamento de 
maior proximidade;
- Mantém-se uma gestão de proximidade às Hortas Comunitá-
rias de Paramos, tendo-se efetuado a renovação dos Acordos 
relativos a quatro talhões e uma ação presencial com a Lipor, 
nos talhões, que decorreu a 30 de junho;
- Manteve-se a articulação com os serviços da comunidade, no 
sentido de levar a cabo um trabalho multidisciplinar, sinérgico, 
que conduz a respostas mais céleres e eficientes;
- Os serviços mantiveram o acompanhamento regular das si-
tuações de incumprimento do 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 âm-
bito do acompanhamento das situações de Ação Social e de 
RSI. Foram apresentados em Reunião de Câmara e aprovados 
por unanimidade três processos para resolução dos respetivos 
arrendamentos e consequente despejo, por incumprimento no 

pagamento mensal da renda por períodos superiores a sete 
meses, estando a decorrer os trâmites processuais respetivos;
- Manteve-se o apoio psicossocial aos residentes, nomeada-
mente na mediação de conflitos familiares e de vizinhança, 
assim como apoio numa apreciação mais ponderada e refletida 
das situações com que têm de lidar no seu dia-a-dia;
- Foram realizadas duas visitas/vistorias para possível Candi-
datura ao Programa de Intervenções em Habitações (PIH) do 
PRR - Acessibilidade 360.
- Foi realizada uma vistoria conjunta com a Autoridade Saúde 
Pública com o Núcleo de Serviços Urbanos da CME par dar res-
posta a uma Reclamação de Insalubridade, em Espinho.

 Estratégia Local de Habitação - Programa 1.º 
Direito
- No âmbito da implementação da ELH, foi mantida a presença 
nas reuniões periódicas do Grupo de Trabalho;
- Sempre que foi solicitado, foram prestadas todas as informa-
ções sobre o Programa 1º Direito;
- Foi assegurada presença na diligência de levantamento das 
anomalias existentes nas habitações vagas sitas no Complexo 
Habitacional da Quinta, em Paramos;
- Foram efetuados contactos telefónicos e presenciais com 
os arrendatários residentes nos complexos habitacionais mu-
nicipais cujos processos de atualização se encontram incom-
pletos, para procederem à entrega da documentação em falta 
sobre a composição dos agregados familiares e rendimentos, 
entre outros elementos necessários para uma eventual reali-
zação 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 e deu-se continuidade às sessões 
com a presença das pessoas que beneficiam desta medida, 
com o objetivo de prestar informações sobre a medida e es-
clarecer dúvidas.
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Transporte de Munícipes para o CHVNG/E 
- No período em análise, foram registadas 75 utilizações no 
âmbito do transporte municipal para o CHVNG/E. 

Voluntariado / Projeto Metropolitano de Vo-
luntariado (V17)
- Tem sido mantida a receção, entrevista e encaminhamento 
de novas pessoas voluntárias nos perfis disponíveis, e tem 
sido articulada com as entidades promotoras de voluntariado 
as necessidades sentidas;
- Manteve-se a participação regular no Projeto Metropolitano 
de Voluntariado, denominado V17 – Voluntariado Sem Fron-
teiras, tendo a Divisão iniciado trabalho no âmbito da ação do 
programa: Programa Metropolitano de Voluntariado;
- Participou-se nas reuniões do projeto, online, que tiveram lu-
gar a 27 de junho e 18 de julho, assim como na Apresentação 
do Projeto 13+ no dia 22 de julho, em Matosinhos.
  

Gabinete de Apoio ao Emigrante 
- Manteve-se o atendimento presencial aos emigrantes que 
procuraram o nosso serviço, sendo os assuntos mais relevan-
tes os que dizem respeito à resolução de problemas com refor-
mas do estrangeiro.
 

Programa Rede Social no Concelho de Espinho
- Foi realizada uma reunião do Núcleo Executivo da Rede So-
cial, na tarde do dia 1 de julho, que contou com a presença 
de uma moderadora externa e que teve como objetivo refletir 
sobre os Grupos de Animação Temática.
 

Plano Municipal para a Igualdade e Não Discri-
minação de Espinho (PMIND)
- Realizou-se na tarde do dia 15 de julho uma sessão de traba-
lho para discussão pública do Plano Municipal para a Igualdade 
e Não Discriminação, com a participação de diversos atores so-
ciais do concelho, cujos contributos enriqueceram os múltiplos 
objetivos e medidas a concretizar em conjunto.

Videoconferências/Webinários/Ações de For-
mação
- “Fórum para a Inclusão Social”, realizado nos dias 6, 7 e 8 de 
junho, no Porto;
- “Face to Face II – A Violência e o Adulto mais velho: O dese-
nho da denúncia”, realizado em Arouca, na manhã do dia 22 
de junho;
- Ação de Formação interna acerca da Aplicação “Infracontrol”, 
realizada na manhã do dia 29 de junho;
- Lançamento da “TRAMPOLI” (plataforma agregada de procura 
e oferta de emprego e formação), promovida pelo Eixo 1 do 
CLDS 4G ‘Espinho Vivo’, na manhã do dia  30 de junho;
- Workshop online “Novas Cidades Portuguesas - Fast Track 
Cities Institut – a Saúde nas Cidades (HIV)” realizado no dia 1 
de julho;
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- Projeto-Piloto “Integrar Valoriza”, Reunião Regional Norte 
online realizada na manhã do dia 14 de julho;
- Evento Final do projeto “Cuidar de Quem Cuida”, que decorreu 
na manhã do dia 15 de julho, no Porto.

 Missão Ucrânia 
- Foi assegurada a coordenação do Centro de Recolha de Bens, 
em articulação com a Paróquia de Espinho, no apoio às famílias 
que se encontram no concelho;
- Manteve-se a Plataforma MISSÃO Ucrânia, no site do Municí-
pio de Espinho;
- Manteve-se a articulação com a Paróquia de Espinho no apoio 
às famílias vindas da Ucrânia, nomeadamente o apoio na inte-
gração/inscrição escolar (em articulação com os agrupamen-
tos de escolas, Academia de Música de Espinho e Divisão de 
Educação e Cultura); a disponibilização de bens alimentares, de 
produtos de higiene e roupas; a articulação com a Unidade de 
Saúde Pública (USP) do ACES Espinho/Gaia para acompanha-
mento na saúde;...

Saúde
- Participação nas reuniões de acompanhamento do Plano Mu-
nicipal de Saúde, nomeadamente as realizadas sobre as temá-
ticas “Envelhecimento Ativo” (06/07/2022) e “Saúde Mental” 
(19/07/2022);
- No âmbito da temática “Envelhecimento Ativo”, foi iniciado 
o trabalho para o desenvolvimento do projeto “Trilhos de Es-
pinho”;
- Reunião de acompanhamento para reabertura da USF da Ma-
rinha, em Silvalde.

Atividades com a População Sénior
- Comemoração do Dia dos Avós, na tarde do dia 26 de julho, 
com a realização de um convívio nas instalações do Rancho 
Regional Recordar é Viver, em Paramos, no qual participaram 
cerca de 150 pessoas e que contou com a animação do Quar-
teto Ritmar e de elementos do Rancho.

Coletividades
- No dia 2 de julho realizou-se o “Festival de Folclore Paramos 
2022” organizado pela coletividade Rancho Regional Recordar 
é Viver de Paramos, com o apoio do Município;
- No dia 16 de julho foi inaugurada a sede do Moto Clube de 
Espinho, nas instalações cedidas através de Protocolo entre o 
Município e o Moto Clube na loja do Bloco 1 do Conjunto Habi-
tacional da Ponte de Anta;
- No dia 26 de julho a coletividade Rancho Regional Recordar é 
Viver de Paramos, colaborou com o Município cedendo as suas 
instalações para a realização da celebração do Dia dos Avós;
- No dia 30 de julho a coletividade Moto Clube de Espinho cele-
brou o seu aniversário no Parque Municipal de Campismo. 
- Realizou-se uma reunião com o Coro dos Amigos da Música 
para a sua apresentação à nova Divisão e responsável;
- Deu-se continuidade à receção e atualização dos dados das 
coletividades, que se mantêm em atividade no concelho.
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Outras ações
- Deu-se continuidade às sessões de mentoria no âmbito do 
Programa de Mentoria promovido pelo Instituto Nacional de 
Administração (INA, IP);
- Manteve-se a participação no Grupo de Trabalho sobre a apli-
cação do modelo Housing First, através da presença online na 
reunião ocorrida na tarde do dia 21 de junho;
- Na manhã do dia 29 de julho foi realizada uma reunião com 
elementos do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto de Segu-
rança Social, IP, sobre o processo de transferência de compe-
tências no âmbito da Ação Social e do RSI;
- No final da manhã do dia 21 de julho, e no âmbito do tér-
mino do Projeto “Cuidar de Quem Cuida”, enquanto Título de 
Impacto Social, foi assegurada presença no pic-nic realizado 
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com as pessoas que participaram no projeto, promovido pela 
Cerciespinho;
- No âmbito do Torneio de Futebol de Rua 2022, a realizar 
no próximo mês de setembro, promovido pela Associação de 
Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE), em estreita 
articulação com o Município, foram realizadas três reuniões de 
trabalho, com vista à preparação do mesmo.
- Deu-se início ao processo de registo de todas as anomalias 
sinalizadas no âmbito da habitação social, na Aplicação Infra-
control;
- Procedeu-se ao preenchimento do inquérito das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis 2022;
- Participação nas reuniões da Área Metropolitana do Porto, na 
área da Ação Social.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PISCINA MUNICIPAL
As atividades da Escola de Natação terminaram a 15 de Julho, 

já o Regime Livre prolongou-se até 23 de Julho.

Regime Livre
Durante o referido período a Piscina Municipal contabilizou 
810 utentes afetos ao regime Livre, dos quais 479 são refe-
rentes ao mês de Junho e 331 ao mês de Julho.

Escola de Natação
No que respeita á Escola de Natação, a Piscina Municipal con-
tou com 477 utentes inscritos.

Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho 
Realizou-se 89 treinos unidades de treino de natação pura e 
22 de natação artística. Já no mês de Julho efetuou 70 sessões 
de treino de natação pura e 18 de natação artística. 

Atividades
Durante o torneio AMB, a Piscina Municipal recebeu os atletas 
nas suas instalações para utilização dos balneários.

Associação de Karate Shotokan de Espinho 
Realizou-se no ginásio 8 aulas em Junho e 4 em Julho.

Ginásio
Nos dias 19 e 21 de Julho, o Centro Social de Paramos realizou 
o “Workshop de Mindfulness e Meditação”, atividade promo-
vida pelo Eixo 2 (Intervenção Familiar e Parental) do projeto 
CLDS4G Espinho Vivo.

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

NovaSemente Grupo Desportivo

- Badminton

- Esgrima

- Futsal

Escola de Formação “Os Tigres”

- Andebol

Clube Amigos Ténis de Mesa de Espinho

- Ténis de Mesa

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 4 jogos

Voleibol - 26 jogos
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Campeonato Nacional de Equipas Não Seniores 
– AAE Badminton
4 e 5 de junho de 2022
A secção de Badminton da Associação Académica de Espinho, 
organizou nos dias 4 e 5 de junho o “Campeonato Nacional de 
Equipas Não Seniores” em Badminton. Este evento contou com 
a presença de 39 equipas; 181 jogadores; num total de 210 
jogos. Para isso foram instalados na Nave Polivalente 9 courts 
de badminton, os quais tiveram utilização simultânea entre as 
10h00 e as 19h30 de sábado e as 10h00 e as 19h00 de do-
mingo. Para além do sucesso desportivo desta competição, ve-
rificou-se uma grande utilização de equipamentos hoteleiros 
de Espinho, através de elementos de equipas provenientes, 
nomeadamente, de Portimão, Lagoa, Peniche, Lisboa, Coimbra, 
Lousã e Madeira. Além das equipas destas localidades partici-
param outras provenientes de Esposende, Espinho (AAE) e Vila 
Nova de Gaia.

FESTAND com o Agrupamento Escolas Manuel 
Laranjeira – SCE Andebol
12 junho
O evento foi organizado em parceria entre o Sporting Clube de 
Espinho, Agrupamento Escolas Dr. Manuel Laranjeira e Câmara 
Municipal de Espinho. A iniciativa partiu da secção de Andebol 
do Sporting Clube de Espinho, de forma a promover o desporto 
para os mais novos, desde as crianças do Pré-Escolar até o 4º 
Ano nos nossos agrupamentos. Neste FestAnd com o Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira participaram 75 crian-
ças para além dos 9 atletas da secção de andebol do S.C.E. 
A acompanhar o evento estiveram também 36 Atletas dos 
nossos escalões de Sub13 Feminino até aos Sub18 Masculino 
realizando funções de monitores/treinadores das crianças. 
Contamos também com a presença de vários dirigentes e pais 
que se disponibilizaram para supervisionar, colaborar com os 
treinadores e atletas “monitores” e na preparação dos lanches 
para todos que tiveram presentes.

Open - Torneio de Artes Marciais Sino – Vietna-
mitas
2 de julho 2022
A Associação Portuguesa de Artes Marciais - A.P.A.M. organi-
zou em parceria com a Federação Portuguesa de Artes Mar-
ciais Vietnamitas o Torneio de artes marciais Sino-vietnamitas. 
Neste evento competiram, cerca de 70 atletas nos escalões da 
faixa etária dos 7 aos 10 anos Infantil, dos 10 aos 13 anos 
Juvenis e mais de 14 anos Cadetes/Adultos. Estiveram repre-
sentadas oos grupos Viet Vo Dao- Associação Desenvolvi-
mento de Nogueira da Regedoura: Viet Vo Dao APAM Espinho 
com escalão de Infantis, Juvenis e Cadetes/Adultos: Viet Vo 
Dao- Tran Hiep Vo Dao, Complexo de Lamas; Viet Vo Dao- Dai 
Bang Matosinhos; FKVS, Associação Artes Marciais Paulo Sou-
sa Kung Fu, Vale do Sousa; KKVC- KyoKuShin Karaté Viana do 
Castelo; VDAO- Vo Dao Marco Canaveses; WLKF- Associação 
Desportiva WuLin kung Fu Maia.

Torneio Internacional AMB Volleyball Cup 2022
7 a 12 de julho 2022

O torneio de voleibol, organizado pela Academia Maia-Brenha, 
decorreu entre os dias 7 e 12 de julho de 2022, num festival 
de boa disposição. Jovens encheram a Nave Polivalente de Es-
pinho para celebrarem o desporto
Entre os atletas destaca-se ainda a presença de figuras como 
o presidente da câmara de Espinho, Miguel Reis, ou ex-atletas 
olímpicos, Rosa Mota e Marco Fortes, que mesmo tendo pas-
sado carreiras fora da modalidade, se sentiram motivados a 
juntar a esta “celebração do desporto que tanta alegria e mo-
tivação traz aos mais novos”, disse o antigo lançador do peso.
Já a maratonista destacou o crescimento do evento que “quan-
do começou não tinha metade dos participantes” e aproveitou 
para congratular os organizadores, Miguel Maia e João Brenha, 
por uma “iniciativa que atrai gente ao voleibol nacional”.
Este ano o evento apresentou, mais uma vez, números de 
crescimento com 4200 participantes (cerca de mais 500 do 
que a edição anterior) e, consequentemente, um maior núme-
ro de equipas em prova, com 370, algumas delas oriundas de 
Espanha.
O torneio terminou no dia 12/07/2022 com as finais de to-
dos os escalões, jogadas em simultâneo na Nave Polivalente 
de Espinho. Pelo meio houve ainda um jogo que atrai todos 
os anos muita atenção a esta competição, nomeadamente o 
“All Star Game” realizado no dia 10, domingo às 21:30, onde 
entre as estrelas estarão os dois organizadores do evento e 
ex-atletas olímpicos, a dupla Maia-Brenha.

Campus de verão e de atividades formativas 
na área do basquetebol
Federação de Basquetebol Castela e Leão
15 a 21 julho 2022
A Federação de Basquetebol de Castela e Leão, organizou pelo 
décimo ano o estágio de verão em Espinho. Esta edição con-
tou com a presença de 60 basquetebolistas e 4 treinadores. A 
comitiva da FBCYL ficou como é hábito alojada na pousada de 
juventude de Espinho. 
Para além do programa de treinos tri-diários, estes jovens usu-
fruíram das excelentes praias da Cidade de Espinho e da Pis-
cina Solário Atlântico. Este ano pela primeira vez a Divisão de 
Desporto e Juventude desafiou a FBCyL a realizar um torneio 
3x3 na praça do mar como forma de promover esta modalidade 
olímpica junto da população em geral.

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.

NovaSemente G.D.

- Futsal

- Jiu Jit Su

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 2 jogo
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Curso Internacional de Karaté Shotokan - 
Kase Ha
10, 11 e 12 de junho de 2022
A Associação de Karaté do Porto, departamento Shotokan 
- Kase Há, realizou entre os dias 10 e 12 de junho, mais um 
Curso Internacional de Karaté Shotokan, onde participaram 70 
atletas. Este evento trouxe à cidade de Espinho praticantes de 
Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do e do estilo Shotokan tradi-
cional, oriundos de todo o nosso País, mas, também, da Bélgica 
e Espanha. Teve a orientação do Instrutor mais graduado a ní-
vel mundial da Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do Academy, o 
Sensei Dirk Heene com 9º Dan.
Durante a estadia todos beneficiaram da oferta turística de 
Espinho, visitando restaurantes, lojas e usufruindo das boas 
possibilidades de estadia.
Este evento realiza-se há já vários anos em Espinho, tendo 
sido apenas interrompido pela Covid, sempre com um enorme 
sucesso, terminado também sempre com a vontade de regres-
sar e repetir nos próximos anos.

2º Torneio de Clubes Seniores – NGD Badmin-
ton
21 e 22 de maio de 2022
A Federação Portuguesa de Badminton (FPB) e a Novasemen-
te Grupo Desportivo, organizaram nos dias 21 e 22 de maio o 
2º Torneio de Clubes Seniores em Badminton.
Neste evento foram montados 7 campos e marcaram presença 
4 atletas do top Nacional, 2 atletas do Ciclo Olímpico Tóquio 
2020, num total de 121 atletas.
Este evento contou com os habituais patrocinadores oficiais 
YougMinton e JMA Sport.

Torneio Internacional AMB Volleyball Cup 2022
7 a 12 de julho 2022
O torneio de voleibol, organizado pela Academia Maia-Brenha, 
decorreu entre os dias 7 e 12 de julho de 2022, num festival 
de boa disposição. Jovens encheram a Nave Polivalente de Es-
pinho para celebrarem o desporto
Entre os atletas destaca-se ainda a presença de figuras como 
o presidente da câmara de Espinho, Miguel Reis, ou ex-atletas 
olímpicos, Rosa Mota e Marco Fortes, que mesmo tendo pas-
sado carreiras fora da modalidade, se sentiram motivados a 
juntar a esta “celebração do desporto que tanta alegria e mo-
tivação traz aos mais novos”, disse o antigo lançador do peso.
Já a maratonista destacou o crescimento do evento que “quan-
do começou não tinha metade dos participantes” e aproveitou 
para congratular os organizadores, Miguel Maia e João Brenha, 
por uma “iniciativa que atrai gente ao voleibol nacional”.
Este ano o evento apresentou, mais uma vez, números de 
crescimento com 4200 participantes (cerca de mais 500 do 
que a edição anterior) e, consequentemente, um maior núme-
ro de equipas em prova, com 370, algumas delas oriundas de 
Espanha.
O torneio terminou no dia 12/07/2022 com as finais de to-
dos os escalões, jogadas em simultâneo na Nave Polivalente 
de Espinho. Pelo meio houve ainda um jogo que atrai todos 
os anos muita atenção a esta competição, nomeadamente o 
“All Star Game” realizado no dia 10, domingo às 21:30, onde 
entre as estrelas estarão os dois organizadores do evento e 
ex-atletas olímpicos, a dupla Maia-Brenha.

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO LOCAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (DEP)

ORDENAMENTO / PLANEAMENTO
1. 3.ª Alteração da 1.ª Revisão do PDM de Espinho
Trabalhos com vista ao procedimento à 3.ª Alteração da 1.ª 
Revisão do PDM de Espinho: Elaboração de relatório de pon-
deração de critérios ambientais e urbanísticos. Envio da pro-
posta de alteração às entidades externas (APA e CCDRn) para 
parecer prévio. Preparação para remessa a Reunião de Câmara 
e posterior conferência procedimental.

2. Acompanhamento dos PDM dos municípios vizinhos. Par-
ticipação em reunião conjunta com a CCDRn e restantes mu-
nicípios abrangidos pelo POC-CE para articulação e discussão 
conjunta das soluções a adotar.

3. Continuação dos trabalhos da elaboração de Estudo de Or-
denamento nas Áreas a Norte da Rua 32 – recolha de elemen-
tos cadastrais. Recolha e sistematização de dados para elabo-
ração de estudo urbanístico.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
4. Acompanhamento e elaboração de estudo de ordenamento 
para a Zona Industrial de Paramos e zonas adjacentes; Prepa-
ração de elementos para remessa a Reunião de Câmara.

REABILITAÇÃO URBANA
5. ARUs - Atualização dos procedimentos no âmbito do enqua-
dramento das operações urbanísticas inseridas em Áreas de 
Reabilitação Urbana (certidões de localização e vistorias de 
“Avaliação do Nível de Conservação do Edificado” em ARU); 
Pedido de parecer jurídico, confrontado com parecer vincula-
tivo da AT.

ESPAÇO PUBLICO - ESPAÇOS VERDES
6. Espaço envolvente à Vila Manuella - Acompanhamento do 
processo de candidatura - Rearborização de espaços verdes e 
criação de ilhas sombras em meio urbano (zona envolvente à 
Vila Manuela e ao Multimeios); Elaboração do projeto de exe-
cução, após receção de decisão favorável à candidatura.
7. Projeto de arranjo exterior na Av. Maia e Brenha – estudo 
prévio.

EQUIPAMENTOS
8. Elaboração de estudo prévio para construção de balneários 
do campo de Guetim – estudo prévio;
9. Elaboração de estudo para instalação da USF da Marinha e 
apresentação à ARS – estudo prévio;

HABITAÇÃO – ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 
(Programa 1.º Direito)
10. Acompanhamento e alteração da Estratégia Local de Habi-
tação que consubstancia a candidatura ao programa 1.º Direito;
11. Colaboração no procedimento de alteração ao loteamento 
da Quinta da Marinha, em articulação com a DUA;
12. Levantamento e sistematização das patologias dos 10 fo-
gos desocupados na Quinta de Paramos, onde se prevê intervir 
a nível interior
13. Elaboração de planta de implantação do Bairro Novo dos 
Pobres, Silvalde, para efeitos de registos, no âmbito do pro-
grama 1.º Direito.

HABITAÇÃO (Acessibilidades 360.º)
14. Acompanhamento do Programa Acessibilidades 360.º - 
PIH. Submissão de candidatura de uma habitação. Elaboração 
do projeto de alteração/adaptação a fogo acessível.

ESTAÇÃO NÁUTICA
15. Participação no processo de avaliação da Estação Náutica;
16. Acompanhamento da proposta de revisão da candidatura.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
17. Atualização da cartografia digital - georreferenciação de 
processos e sua integração na BD da cartografia (trabalho em 
curso);
18. SIG - Manutenção e atualização da informação geoespacial 
das bases de dados BUPI
19. Acompanhamento e apoio à divulgação do BUPI

DIVERSOS
20. Atividade corrente ao nível do apoio a outras divisões no 
âmbito do ordenamento do território;

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 
(DUA)

LICENCIAMENTO ZERO
- Análise e tramitação de pedidos de estabelecimentos, res-
tauração e bebidas não sedentário, ocupação da via pública e 
alojamento local;

REGISTO DE PROCESSO, REQUERIMENTOS, NAS 
ÁREAS DE URBANISMO E ATENDIMENTO 
- Análise e tramitação de pedidos registados na área de aten-
dimento;
- Análise e tramitação de registo de processos de operação 
urbanística;
- Análise e tramitação de registo de processos de certidão / 
cópias;
- Análise e tramitação de requerimentos em processos OBP.

AÇÕES EM ÁREA DE URBANISMO E ATENDIMENTO
- Registo de despachos proferidos associados a informações 
em OBP;
- Elaboração de ofícios na área de atendimento e na área de 
obras particulares;
- Registo de licenças emitidas;
- Audiências técnicas aos munícipes com registo.

NÚCLEO DE MOBILIDADE E INFRAES-
TRUTURAS (MNI)

- Instalação dos serviços, criação de procedimentos, início da 
atividade do Núcleo;
- Proposta de abertura de procedimento de concurso público 
para a reabilitação do Bloco F _ Estratégia local habitação;
- Reparação de buracos na via pública;
- Apoio a Feiras e festas.

NÚCLEO DE SERVIÇOS URBANOS (NSU)

- Reparação de roturas (18)
- Ligação de contentores (39)
- Desligação de contentores (29)
- Desobstrução/limpeza redes de esgotos com camião externo 
(39 horas)
- Desobstruções de esgotos resolvidas por meios próprios (20)
- Inumações realizados (14)
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ATENDIMENTO 
MUNICIPAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Atendimento Presencial

JUNHO’ 22

Nº de atendimentos gerais | 2064

Nº de atendimentos Urbanismo | 384

Nº de atendimento ARU’S / BUPI | 34

JULHO’ 22

Nº de atendimentos gerais | 2166

Nº de atendimentos Urbanismo | 381

Nº de atendimento ARU’S / BUPI | 28
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Atendimento Telefónico
JUNHO’ 22

Nº de atendimentos gerais | 3609

Nº de atendimentos Urbanismo | 562

Nº de atendimento Águas e Feiras | 1662

Nº de atendimento Outros Assuntos | 1385

JULHO’ 22

Nº de atendimentos gerais | 2097

Nº de atendimentos Urbanismo | 386

Nº de atendimento Águas e Feiras | 967

Nº de atendimento Outros Assuntos | 744

PROMOÇÃO E EVENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Apoio à 8ª edição FEST | 20 a 27 junho 
Desde a sua génese em 2004, que o FEST rapidamente se tor-
nou numa das mais proeminentes mostras do cinema inovador 
e de cineastas emergentes, bem como numa plataforma para 
profissionais de cinema, nacionais e internacionais, em ascen-
são ou já estabelecidos, se encontrarem e desenvolverem no-
vos projetos e procurarem sinergias.  
Enquanto co - produtor do Festival, o Município acompanhou e 
apoiou a organização do evento, colaborando para um objeti-
vo comum, o sucesso do evento, enquanto meio para levar o 
nome de Espinho além-fronteiras e ao mesmo tempo polo de 
atração de visitantes à cidade. 
Esta colaboração, passou pela cedência de espaços, disponibi-
lização de locais para promoção do festival, cedência de mate-
riais transporte e alojamento entre outros.  

Make Art! Not War!
Desfile de moda com inspiração em obras de artistas plásticos 
do 8º ano do AEMGA
Os alunos do 8º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida realizaram um desfile de moda no dia 8 de 
junho, no Largo da Câmara. Um desfile onde as roupas foram 

transformadas com base nas obras artísticas de Frida Kahlo, 
Van Gogh, Jackson Pollock, Pablo Picasso, Miguel Ângelo, Na-
dir Afonso, Gustav Klimt, Antoni Tapiès, Piet Mondrian e Paula 
Rego. Cristina Jorge, escultora, designer de moda, e professo-
ra no agrupamento, foi a principal mentora deste projeto que 
teve como principal objetivo permitir aos alunos a familiariza-
ção e proximidade com as artes em todas as suas valências.
Perante um vasto público animado, o desfile contou com uma 
performance de dança, numa noite onde se fez arte.

Comemorações do 49º aniversário da cidade
As celebrações do 49º aniversário da elevação de Espinho a 
cidade, um dia de máxima importância para o nosso concelho, 
consistiram num vasto programa que decorreu ao longo de 
todo o dia.
Após o hastear da bandeira na Junta de Freguesia de Espinho, 
foi aberta oficialmente a Piscina Solário Atlântico, um espaço 
que pode visitar até 17 de setembro.
Seguiu-se o hastear da bandeira nos Paços do concelho e em 
seguida, a habitual sessão solene teve lugar no auditório do 
Centro Multimeios de Espinho. Foi homenageado Fernando 
Meneses, uma figura espinhense ligada ao associativismo, com 
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muito valor para a cidade, com a Medalha de Honra da Cidade e 
o título de Cidadão de Espinho, assim como os pescadores que 
dão rosto à Arte Xávega, uma das mais importantes tradições 
de Espinho. Todos os colaboradores da autarquia com 25 anos 
de serviço também foram homenageados nesta cerimónia.
Nesse mesmo dia decorreu o desfile e atuação do Grupo “O Mar 
é Nosso” e para encerrar as festividades foi inaugurada a Está-
tua de S. João, acompanhada pelas marchas do grupo “Evida”.
As comemorações continuaram até ao dia 19 de junho, com o 
concerto inaugural do FIME e com atividades comemorativas 
do Dia Internacional do Surf.

Abertura do FIME
O concerto inaugural da nova edição do Festival Internacio-
nal de Música de Espinho teve como protagonistas Belmondo 
Quintet & Orquestra Clássica de Espinho, com direção musical 
de Diogo Costa e resultou num momento cheio de música e 
aplausos.
A noite de 17 de junho foi sem dúvida memorável, com um 
espetáculo que encheu a praça progresso.
O 48º FIME prosseguiu com a sua programação até ao dia 30 
de julho.

“Palaphita”
Somos Património
Programação Cultural em Rede
A Companhia PIA Projectos de Intervenção Artística apre-
sentou “PALAPHITA” em Espinho, a 19 de junho, numa pro-
gramação integrada na iniciativa cultural “Somos Património 
– Programação Cultura em Rede”, organizada pelo Município de 
Espinho.
“À beira rio plantadas, erguem-se nas margens, efémeras 
construções palafíticas ilustrando casas suspensas de varan-
das arregaçadas, que contam as histórias de uma pequena co-
munidade migratória, unida na incessante procura pelo sinal 
exterior que a humanidade desde sempre almejou.”
Num universo imaginário inspirado nas edificações vernacula-
res, a Palafita é o elemento arquitetónico que dá mote à cria-
ção desta obra, que concebe a matéria para a construção de 
abrigos suspensos entre pernas de pau e ataduras provisórias, 
que por objetos e formas concebem as histórias de quem de 
passagem as habita.

Dia Internacional do Yoga
Integrado nas comemorações do Dia Internacional do Yoga, o 
Centro de Yoga Áshrama Espinho realizou atividades aberta 
à comunidade, com o apoio da Câmara Municipal de Espinho.
No dia 19 de junho realizou-se uma aula de Yoga Tradicional 
da Índia e no dia 21, realizou-se um Flash Mob de Saudação 
ao Sol.

Dia Internacional do Surf celebrado nas praias 
de Espinho
Aulas de Surf, Flamingo Surf, concursos, demonstrações e uma 
Sunset Party fizeram as delícias de todos os amantes de des-
portos aquáticos
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A Câmara Municipal de Espinho assinalou o Dia Internacional do 
Surf, com um vasto programa de atividades durante os dias 18 
e 19 de junho.
Sob a chancela da marca “Espinho Surf Destination” o Município 
de Espinho promoveu no passado fim de semana um conjunto 
de iniciativas com destaque para as aulas de surf gratuitas, Fla-
mingo Surf, concursos de pintura de pranchas, demonstração de 
Skimboard e ainda um Sunset Party com DJ.
As comemorações do dia internacional do surfista foram uma 
organização da Câmara Municipal de Espinho com o apoio das 
6 escolas sediadas no concelho (Academia do Mar, Green Coast, 
ESC-Espinho Surfing Company, Espinho Surf School, Spot, SUR-
FJAH CLUBE).
Este foi um fim de semana onde motivos não faltaram para visi-
tar Espinho e desfrutar da melhor onda do norte!

 Praias do concelho com excelentes areais e 
qualidade das águas
Bandeiras Azuis, de Qualidade de Ouro e Praia Acessível hastea-
das nas praias de Espinho
A atribuição destes galardões reflete a excelente qualidade das 
águas balneares de Espinho, garantindo consecutivamente to-
das as condições aos banhistas de uma época balnear em segu-
rança no nosso concelho.
5 praias com Bandeira Azul: Frente Azul; Baía; Rua 37; Silvalde; 
Paramos.
Praia Acessível: Praia da Rua 37; Praia da Baía; Praia da Frente 
Azul.
Praia Qualidade Ouro: Praia de Paramos; Praia da Frente Azul.

Campeonato Lidl de Voleibol de Praia
Voleibol de Praia está de regresso à Praia da Baía
2ª etapa do Campeonato LIDL consagrou as duplas João Pedrosa/
Hugo Campos e Érika Mongelos/Michelle Valiente
A Praia da Baía acolheu a 2ª etapa do Campeonato Lidl 2022, 
assinalando o regresso do mítico voleibol de praia aos nossos 
areais.
As duplas João Pedrosa / Hugo Campos e Érika Mongelos / Miche-
lle Valiente foram os vencedores da 2ª Etapa do Campeonato Lidl 
2022, disputada na Praia da Baía.
João Pedrosa e Hugo Campos, que representarão Portugal no 
Quadro Principal do Challenge de Espinho, venceram na final 
Roberto Reis/Sebastião Leão, dupla campeã nacional em título, 
após uma luta renhida (2-1: 21-15, 16-21 e 15-10). No terceiro 
lugar do pódio ficou a dupla José Monteiro/Marcus Borlini após 
superar José Pedro Andrade/Rui Moreira por 2-0 (21-18 e 21-
15).
Na competição feminina, a dupla paraguaia Érika Mongelos/Mi-
chelle Valiente voltou a vencer no Campeonato Lidl ao derrotar, 
na final, Juliana Antunes/Tânia Oliveira, dupla campeã nacional 
em título, por 2-0 (21-17 e 21-16). As paraguaias Giuliana Po-
letti e Laura Ovelar subiram ao último lugar do pódio depois de 
vencerem por 2-0 (27-25 e 21-11) a dupla nacional Raquel La-
cerda/Daniela Loureiro.



A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença 
do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis e 
do Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, Vicente 
Araújo.
No fim de semana seguinte (14 a 17 de julho), as areias da 
Praia da Baía receberam a elite do voleibol de praia com o FIVB 
Beach Pro Tour Challenge de Espinho, organizado pela Federa-
ção Portuguesa de Voleibol com o apoio da Câmara Municipal 
de Espinho.

Beach Pro Tour Challenge Espinho 2022
Casa cheia e muita animação no regresso das melhores duplas 
mundiais de voleibol de Praia às areias da Praia da Baía
As duplas de Voleibol de Praia Taliqua Clancy/Mariafe Arta-
cho Del Solar (Austrália) e Michal Bryl/Bartosz Losiak (Polónia) 
venceram o FIVB Beach Pro Tour Challenge de Espinho, na 
Praia da Baía.
A vitória no Beach Pro Tour Challenge de Espinho foi um «bis» 
para Taliqua Clancy e Mariafe Artacho Del Solar, vice-campeãs 
olímpicas em Tóquio e medalhadas com o bronze no Mundial 
de 2019, pois a dupla australiana já tinha alcançado o primeiro 
lugar na Praia da Baía em 2018.
Taliqua e Mariafe venceram o jogo muito complicado (2-1: 19-
21, 21-19 e 15-12) superiorizando-se à dupla, formada pelas 
norte-americanas Corinne Quiggle/Sarah Schermerhorn.
Ao último degrau do pódio espinhense subiu a dupla brasileira 
Andressa Cavalcanti/Vitória de Souza, após derrotar, por 2-0 
(21-19 e 21-18), as espanholas Paula Soria e Sofía González.
No setor masculino, os polacos Michal Bryl/Bartosz Losiak so-
maram a terceira vitória em torneios do Beach Pro Tour 2022: 
triunfaram no Challenge de Espinho, no Challenge de Tlaxcala, 
no México, e no de Doha, no Catar, ao derrotarem os austríacos 
Moritz Pristauz/Martin Ermacora, atletas que em 2019 foram 
medalhados com o bronze no Europeu e no Challenge de Doha.
A medalha de bronze foi para uma dupla que venceu, em 2018, 
a etapa do World Tour disputada em Espinho. Os letões Alek-
sandrs Samoilovs/Janis Smedins, venceram a dupla polaca, 
Piotr Kantor/Maciej Rudol pelos parceais(2-0: 21-17 e 21-14), 
num jogo que teve como 1º árbitro o português Rui Carvalho.
A entrega de prémios contou com a presença de Victor Pa-
taco, Presidente do Instituto Português da Juventude e Des-
porto (IPDJ), Miguel Reis, Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, Vicente Araújo, Presidente da Federação Portuguesa 
de Voleibol e Presidente da Comissão de Voleibol de Praia da 
FIVB, e Teresa Mendonça, Marketing Manager da Una Seguros.

 

Inauguração da nova sede do Moto Clube 
Espinho
A poucos dias de festejar o seu 28º aniversário, o Moto Clube 
de Espinho inaugurou a sua nova sede a 16 de julho.
Instalada no Bloco 1 do Conjunto Habitacional da Ponte de 
Anta, a inauguração deste novo espaço contou com a presen-
ça do presidente e vereadora da Câmara Municipal de Espinho, 
Miguel Reis e Leonor Fonseca respetivamente, e dos presiden-
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tes das Juntas de Freguesias de Paramos e de Anta e Guetim, 
Manuel Dias e Nuno Almeida.
A inauguração deste espaço é o culminar do protocolo estabe-
lecido no passado dia 20 de abril entre Moto Clube de Espinho 
e o Município de Espinho para a cedência de um espaço de tra-
balho, adequado à prossecução da sua atividade estatutária.

Mercado 2ª Mão
A 17 julho realizou-se a 1ª feira com produtos usados. É uma 
questão de baralhar e voltar a usar!
Esta nova feira, promovida pelo Município de Espinho, irá de-
correr todos 3º domingos do mês, no recinto da “Feira dos Pe-
ludos”, entre as 8h00 e as 17h30.
O Mercado 2ª Mão tem como principal objetivo fazer dos pro-
dutos em segunda mão uma primeira escolha, adotando uma 
estratégia de economia circular e promovendo uma política de 
sustentabilidade ambiental.

Solverde BV LEGENDS by AMB
Dupla brasileira venceu a 1ª edição deste torneio que juntou 
algumas das maiores lendas da modalidade na Praia da Baía
As bancadas estiveram esgotadas e repletas de animação nes-
te Solverde BV LEGENDS by AMB.
Os grandes vencedores desta 1ª edição foram os brasileiros 
Franco Neto / Luiz Junior ‘Luizão’.
Na final, superiorizaram-se à mítica dupla espinhense Miguel 
Maia / João Brenha, por 2-0, com os parciais 26-24 e 21-16.
O terceiro lugar do pódio ficou atribuído para a dupla italiana 
Nicola Grigolo / Paolo de Angeli depois de vencerem a dupla 
francesa Jean-Phillipe Jodard / Sebastien Huchard.
Estes 4 dias de acolhimento às maiores lendas do voleibol de 
praia foram fantásticos e certamente ficarão na memória de 
todos.

Encerramento do 48º FIME
O encerramento da 48ª edição do Festival Internacional de Mú-
sica de Espinho esteve a cargo da voz de Estrella Morente e da 
Orquestra Clássica de Espinho, de 174 músicos, sob a direção 
musical de Sergio Alapont.
A cantora, grande intérprete de “flamenco”, atuou, pela pri-
meira vez em Espinho, com um programa dedicado à música 
espanhola.
Numa seleção da obra “El amor brujo”, de Falla, Estrella decla-
mou histórias de desamor e conjuro e ainda fez uma menção 
a Antonio Gades, mimetizando parte da coreografia da “Danza 
ritual del fuego”. O público dançou um pasodoble, na madruga-
da de domingo, para encerrar esta edição do FIME.

“DI PEZZA”
Tendo como cenário o pôr do sol, o público presente teve a 
oportunidade de assistir ao espetáculo de Artes de Rua «Di 
Pezza», da companhia italiana Red One Duo — Compagnia ROD. 
Tratou-se de uma peça de teatro/circo, encenada pela dupla 
Chiara Serges e Gabriele Gonzo.
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Várias técnicas circenses entrelaçaram-se no espetáculo, desde o tecido aéreo, o trapézio, a micromagia e as acrobacias, sempre com 
naturalidade e rigor.
A praça do mar foi assim presenteada com arte, na forma de uma obra-prima de qualidade.
Este evento está integrado no projeto “Somos Património – Programação Cultural em rede” do Concurso N.Norte-14-2020-25, finan-
ciado pelo programa - norte 2020.
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BALNEÁRIO MARINHO

BALNEOTERAPIA | TOTAL UTILIZADORES
junho – 156
julho – 234

PISCINA  | TOTAL UTILIZADORES
junho – 3149
julho – 2630

PROTOCOLOS
- Associação de Socorros Mútuos de Anta;
- C.C.D da Câmara Municipal de Espinho;
- A Mutualista Santa Maria de Esmoriz;
- A Familiar de Espinho – Associação Mutualista;
- Advancecare;
- Associação Socorros Mútuos Serzedo;
- Associação Ex-Combatentes da Vila de Silvalde;
- Associação Nacional Doentes com Artrite Reumatoide (A.N.D.A.R.);
- Núcleo de Espinho da Liga dos Ex-Combatentes;
- Cooperativa Nascente.

PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO

PISCINA  | TOTAL UTILIZADORES
junho – 909
julho – 9451

ENTIDADES NÃO PAGANTES
- AAAF (pré-escolar) e CAF (1.º ciclo do ensino básico) 
escolas públicas do Concelho de Espinho
- AMB
- ADCE
- Centro Social de Paramos

ATIVIDADES REALIZADAS
- Salão Nobre: AMB VOLLEYBALL CUP

LOJA DE TURISMO

JUNHO ’22
Visitantes Nacionais: 70
Visitantes Estrangeiros: 175
 

Estação Náutica de Espinho 
Caminho Marítimo de Santiago 
6 de junho
O projeto “Caminho Marítimo de Santiago em Portugal” pretende recriar na costa portuguesa, a viagem da “Barca de Pedra”. A Ups-
tream – Valorização do Território e a Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar lideram esta iniciativa, através de um projeto 
mobilizador que promove o Turismo Náutico e a Rede de Estações Náuticas de forma inovadora e sustentável, em total sintonia com 
a Estratégia Nacional para o Mar 2021- 2030. 
A viagem inaugural do primeiro Caminho Marítimo de Santiago, que contou com cerca de 15 embarcações, entre as quais, a Caravela 
Vera Cruz, saiu de Vila Real de Santo António, no Algarve, e passou por Espinho no dia 6 de junho, onde fez uma aproximação à 
costa de Espinho. 
O Município, incorporou esta iniciativa através da sua Estação Náutica, com base numa análise histórica aos percursos terrestres que 
passavam no Concelho, mais concretamente na reguesia de Silvalde. 

JULHO ’22
Visitantes Nacionais: 77
Visitantes Estrangeiros: 350



Acompanhamento Jornalista Britanico – ATP
26 junho 
A ATP – Associação de Turismo do Porto e Norte em parceria 
com a Equipa do Turismo de Portugal na Irlanda, apoiou uma 
press trip que decorreu durante o mês de junho.   
No âmbito desta press, trip que teve como foco as festas de 
São João no Porto, pela proximidade e pela oferta diferencia-
dora, o jornalista irlandês Paul McDaid editor da seção de via-
gens do Daily Mirror e Irish Daily Mirror fez uma passagem por 
Espinho. 
Visitou a Estação Arqueológica do Castro de Ovil, conheceu 
a costa de Espinho e teve ainda oportunidade para assistir a 
uma manifestação cultual e religiosa local na Praia de Para-
mos, a Procissão de S. João e N.ª Sr.ª da Aparecida. (Já foram 
solicitadas a ATP as notas imprensa) 

Acompanhamento alunos da Galiza
29 junho 
No dia 29 de junho, Espinho recebeu um grupo de 22 estu-
dantes do 9º ano, vindos do município de Mondonedo – Galiza 
Espanha.                 
O grupo, liderado pelo professor de português Bernardo Pe-
nabade, que já estivera em Espinho em anos anteriores com 
outros alunos, ficou como habitual hospedado na Pousada da 
Juventude e pretendia “saber mais da localidade que sempre 
bem os acolhe”. 
O ponto de encontro foi na Praia dos Pescadores, onde os 
alunos ouviram uma breve abordagem histórica sobre pesca 
e a arte xávega, as origens da cidade. Seguiu-se uma visita 
à exposição da xávega no Museu Municipal, onde, para além 
de ficarem a saber mais sobre esta arte, falou-se também na 
ligação de Espinho à Galiza. 
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Houve oportunidade para fotografias e gravação de testemu-
nhos dos técnicos e estagiária, também aluna do 9º ano, que 
acompanharam o grupo, para evidências desta visita turística 
e de estudo. 
Os alunos prosseguiram o dia com agenda livre para explora-
rem a cidade. 

Estação Náutica de Espinho - Visita técnica
11 julho 
No âmbito do processo de certificação da Estação Náutica de 
Espinho, realizou-se no dia 11 de julho, uma visita de acompa-
nhamento e avaliação, promovida pela Entidade Coordenadora 
da Rede de Estações Náuticas de Portugal – Fórum Oceano, 
em cooperação com o Presidente da APECAPE - Associação 
Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística 
e Eventos.  
A Câmara Municipal de Espinho, enquanto entidade coordena-
dora, reuniu com a comissão de avaliação, com o objetivo de 
acolher um conjunto de recomendações, de informar sobre o 
funcionamento, comprometimento e iniciativas que o execu-
tivo pretende levar a cabo, para a valorização do turismo cos-
teiro. 
Procedeu-se à visita de alguns parceiros da Estação Náutica 
que operam ao nível do alojamento local e da formação de surf.

SERVIÇO MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- Desenvolvimento do projeto DAE;
- Desenvolvimento do PMEPC;
- “Desenvolvimento do PEEX”;
- Acompanhamento do SGIF- Sub Região Grande Porto;
- Reuniao da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais;
- Acompanhamento, sinalização e limpeza dos terrenos;
- Simulacro DSA Pau da Manobra;
- Formação infracontrol na CME;
- Visita ao CDOS Aveiro;
- Registo das Vespas Velutinas no STOP Vespas e em registo interno;
- Criação da base de dados CR-UT;
- Inicio da implementação das MAP Municipais.

Eventos
- Dia Mundial da Criança;
- AMB Volleiball Cup;
- Etapa do nacional volei praia;
- Etapa do Word Tour Beach Volei;



// PROCESSOS JUDICIAIS
ACTUALIZADA EM 31 DE JULHO ‘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 Fonse-
ca Santos
Objecto: a anulação da ordem de realização de obras coer-
civas ordenadas ao Autores por ofício de 01/07/2019, nº 
153/2019, que transmitiu o despacho de 27/06/2019 da 
Senhora Vereadora Eng.ª Maria de Lurdes Santos Ganicho, 
determinando se procedesse nos termos da informação dos 
serviços municipais de 26/06/2019.
Decorre do Processo administrativo: OP-FIS-23/FIS/2017 - 
Local da obra: Rua 20, n.ºs 1263 a 1287 -Espinho - reposição 
da legalidade urbanística.
O tribunal concluiu pela inimpugnabilidade do acto impugna-
do, por não estar provada a adopção de nova decisão admi-
nistrativa, especificamente reguladora da realidade de facto, 
e proferiu sentença que absolveu o Município de Espinho da 
instância.

Não tendo sido interposto recurso, o 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 - Pré-
dio 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.
Apresentada a Contestação e tendo Ministério Público tam-
bém defendido a improcedência da acção, o Autor requereu 
que fosse efectuada uma vistoria ao estado actual do prédio.

O processo está concluso desde 07-03-2022 aguardando de-
cisão sobre esta questão.

 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 juiz do processo proferiu despacho dispensando a audiência 
previa, entendendo que o mesmo se encontra instruído com a 
prova necessária para a decisão.

O processo está concluso desde 23-02-2022 aguardando 
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 €.
Teve lugar em dia 2 de Junho uma audiência prévia, para dis-
cussão de facto e de direito, delimitação dos termos do litígio, 
e programação dos actos a realizar na audiência final, prece-
dida de uma tentativa de conciliação.

Foi proferido despacho saneador, ficando designados os dias 
7 e 8 de Novembro de 2022 para a audiência de julgamento.

 

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 
LOUREIRO DA SILVA
Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO e outros
Valor: €=83.000,00

PROCESSOS JUDICIAIS .
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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 sen-
tença, e a assumir todas as custas do processo e demais en-
cargos.
O Município e os Réus apresentaram as suas Contestações., e 
concluiu-se a fase dos articulados.

As partes foram notificadas para declararem se prestam a sua 
anuência à dispensa da Audiência Prévia.

 

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 GONÇAL-
VES 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 des-
pachos da Vereadora do Pelouro da Câmara Municipal de Es-
pinho, de deferimento do pedido de licenciamento de cons-
trução formulado no processo de licenciamento LE-ARUNCC 
10/20, e de deferimento da emissão do correspondente alva-
rá de licença de construção.
O Município e a Contra-interessada apresentaram as suas 
Contestações, tendo sido apresentados requerimentos com-
plementares, findando a fase dos articulados.

O processo aguarda decisão sobre requerimentos avulsos e 
sequente saneamento.

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 FI-
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DELIDADE – 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 juos vin-
cendos.
Decorre de um acidente pessoal da Autora, ocorrido na via 
pública, em Espinho, em 30 de Maio de 2019.

O Município e a Contra-interessada FIDELIDADE apresenta-
ram as suas Contestações, que foram notificadas ao Ministé-
rio Público para se pronunciar.

 

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.

O Município deduziu Contestação à Oposição apresentada.

  

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

No final de Junho último, a Ex.ma Colega Dra. Raquel Dias da 
Silva apresentou substabelecimento, sem reserva, a meu fa-
vor, num conjunto de processos administrativos em curso no 
Tribunal Administrativo de Aveiro, que até então patrocinou 
em nome do Município de Espinho.

Com a entrada do período de férias judiciais, os mesmos pro-
cessos não tiveram andamento que alterasse a situação pela 
Ex.ma Colega descrita no final daquele período.

A evolução destes processos passará a ser incluída em 
futuras informações sobre os processos judiciais pendentes.

 



// PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES

ACTUALIZADA EM 31 DE JULHO ‘22



REUNIÕES E VISITAS PRESENCIAIS

Junho

- XVI Torneio de Golf do RE3 integrado no XIV Open da Brigada de Intervenção e mini Torneio “ Pitch and Putt”;

- Apresentação do livro “Mandem Saudades” de Mário Augusto;

- Final da Taça Cidade de Espinho Beatriz dos Panos

- Conselho Administração Lipor;

- Sessão Esclarecimento relativa à 3ª alteração do Plano Diretor Municipal de Espinho e 2ª alteração ao Plano de Pormenor 
do Estádio do Sporting Clube de Espinho bem como esclarecimento quanto aos constrangimentos impostos pela aplicação 
do novo POC – Programa Orla Costeira Caminha-Espinho;

- Reunião da AMTSM em Espinho com responsável pelo Planeamento Estratégico da CP , referente à Linha do Vale do Vouga 
(LVV) nomeadamente alteração de traçado, relocalização de estações , áreas de expansão urbanística;

- Reunião do Conselho Administração Energaia;

- Assinatura Protocolo RE3 - Limpeza Praias;

- Desfile de Moda Escola Gomes de Almeida – Make Art! Not War!;

- Comemorações do Dia Mundial Criança;

- Cerimónia de Abertura época balnear;

- Mostra Cultura Chinesa Semana das AEC – “ Festival do Barco –Dragão” – Cultura Chinesa;

- XXIV ENCONTRO INTERNACIONAL DE ESTÁTUAS VIVAS;

- Supertaça AFPCE Construções Peixão ;

- Espetáculo MTV Dance;

- Reunião de trabalho do Conselho Metropolitano – Descentralização;

- 49º aniversário da elevação de Espinho a cidade;

- Concerto Orfeão Espinho - Elevação Espinho a Cidade;

- Assinatura Protocolo com a Federação Portuguesa de Voleibol para a realização do Volleyball World Beach Pro Tour 2022: 

- Beach Pro tour Challenge de Espinho;

- Jantar dos Campeões - Leões Bairristas;

-Concerto Abertura 48º Festival Internacional de Música de Espinho;

- Dia Internacional Surf;

- Jantar Aniversário 50 anos Magos Futebol Clube Anta;

- Visita ao Aeroclube de Espinho;

- Campeonato Nacional de Voleibol para Veteranos ;

- 1ª Reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais;

- Reunião da CCDRN com a presença da Sra. Ministra da Coesão e da Saúde e do Senhor Secretário de Estado das Autarquias 
Locais e do Ordenamento do Território  com o propósito de discussão do ponto de situação do processo de descentralização 
de competências da administração central para a local;

- Reunião com Turismo de Portugal;

- Assinatura Protocolo Sporting Clube de Espinho;

- Assinatura Protocolo Novasemente;

- Assinatura Protocolo com a Associação Académica de Espinho;

- Reunião de trabalho sobre a Estratégia Local de Habitação;

- Receção da Equipa Veteranos dos Açores;

- XXX Torneio de Natação Espinho;

- Festas em Honra de São João em Paramos;

- Cerimónia de Encerramento do - SUNDOWN FEST;

- Cerimónia de abertura da 18º edição do  FEST – New Directors | New Films Festival;

- Participação com a AMP na European Metropolitan Authorities Annual Forum em Katowice, Polónia;
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- Reuniões do Conselho Metropolitano do Turismo;

- Assinatura protocolo EUSOUDIGITAL para promoção da capacitação digital de adultos;

- Passeio de Finalistas do 1º ciclo das escolas de Espinho ao Jardim Zoológico de Lisboa;

- Lançamento da Plataforma Trampolim - plataforma online para o emprego criada pela ADCE - Associação de Desenvolvi-

mento do Concelho de Espinho;

- Sessão de encerramento da edição do “OSAE por perto” organizado pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execu-

ção (OSAE) do Conselho Regional do Porto;

- Reunião com o ACES e ARS.

- Atendimento ao Munícipe.

 

Julho

- Reunião de trabalho do Conselho Metropolitano do Porto em conjunto com a ANEPC com o Senhor Ministro da Administra-

ção Interna, Dr. José Luís Carneiro, e com a Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, na Sede da AMP;

- Entrega de Diplomas DELF 2021 na Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira;

- Arruada da Rusga de São Pedro d’Espinho;

- Comemorações do 19º aniversário de Elevação de Silvalde a Vila;

- Receção dos escuteiros do Núcleo Douro Sul (concelho de Vila Nova de Gaia e agrupamentos de Espinho e Anta) que rea-

lizaram com os seus exploradores  Atividades sobre o Passado, Presente e Futuro de Espinho (pesca, casino, conserveiras, 
raivinhas, fosforeira);

- Open Internacional de Artes Marciais - competição inter-estilos Kata organizado pela Federação Portuguesa de Artes Mar-

ciais Vietnamitas e pela Associação Portuguesa de Artes Marciais;

- Festival Folclore “Saberes da Nossa Terra” em Paramos;

- Festas em Honra de São Pedro de Espinho;

- Cerimónia Simbólica de entrega de equipamentos ortopédicos no âmbito da Operação Tampinhas (LIPOR e os seus Muni-

cípios associados);

- Lançamento da Plataforma Espinho Atento;

- Receção do Sr. Dr. Vítor Dias Diretor Regional Norte do IPDJ no Município de  Espinho;

- Reunião de trabalho do Conselho Administração Energaia;

- Almoço Convívio do dia da independência da Venezuela com a Associação de Luso Descendentes da Venezuela;

- Assinatura Contrato Interadministrativo de Delegação Competências no âmbito da Gestão de Praias;

- Reunião de trabalho com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação;

- Reunião do Conselho Metropolitano de Vereadores da Cultura;

- Reunião do Plano Municipal Saúde - Envelhecimento ativo;

- Reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e da Energia sobre o Plano Estratégico de Resíduos Urbanos (PERSU 

2030);

- Seminário “What’s New“ - LIPOR em Matosinhos;

- Hastear Bandeiras Azuis nas praias de Espinho;

- Cerimónia abertura AMB;

- Gala Associação Futebol Popular Concelho Espinho;

- Vir a Banhos Desfile de Trajes e  Recriação de Uma Praia inicio sec XX;

- 2ª Etapa do Campeonato Lidl de Voleibol de Praia 2022;

- ALL STAR GAME” AMB Volleyball CUP;

- Reunião da Comissão de avaliação da Rede das Estações Naúticas de Portugal;

- Receção Grupo Desportivo a Ronda na Câmara Municipal pela Subida à 1ª divisão Distrital;



- Cerimónia de entrega dos Contratos de Comparticipação Financeira do Programa PARES 3.0 no Centro Distrital de Aveiro da 

Segurança Social com a presença da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho;

- Reunião com ANICP- Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe;

- Inauguração da Sede MOTO Club Espinho;

- Comemorações dos 65 anos Danda Musical de S. Tiago de Silvalde;

- Receção do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Correia, no âmbito do Jogo do Beach Pro 
Tour Espinho Challenge 2022, na Praia da Baía;

- Festas em honra de S. Vicente da Idanha;

- Acompanhamento da visita do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Dr. Duarte Cordeiro  à Lipor e à AMP para a 

cerimónia de  assinatura do “Plano Metropolitano para a Poupança da Água”;

- Receção do Presidente da Associação do Corpo Consular do Porto, Senhor Cônsul Domingos Jerónimo, Cônsul Honorário de 
Israel no Porto;

- Evento “Solverde BV Legends By AMB;

- Comemorações do 42º aniversário do Centro Social de Paramos e Inauguração da ampliação ERPIS S José;

- Sessão Solene do seu FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE / SILVALDE 2022;

- Celebração da Missa Nova do Sr. Padre José Emanuel Rodrigues Félix Milheiro Amorim;

- 1º Reunião da Comissão de Delimitação do Domínio Público Marítimo da frente urbana de Espinho;

- Comemoração Dia dos Avós;

- Aniversário do Running Espinho;

- Abertura Parque Estacionamento FACE;

- Comemorações aniversário Moto Clube Espinho;

- Receção dos Campeões nacionais de andebol de praia da Escola Formação de Espinho “Os Tigres”;

- Atendimento ao Munícipe.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Praça Dr. José Oliveira Salvador
Apartado 700
4501-901 Espinho

geral@cm-espinho.pt
www.cm-espinho.pt


