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. INTRODUÇÃO

//MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Caras e caros vogais da Assembleia Municipal,

A imensidão da honra que sinto pela oportunidade de servir Espinho é 
apenas suplantada pelo enorme sentido de responsabilidade que este 
desafio acarreta, sendo para mim absolutamente claro o imperativo de 
assumir esta função com espírito de missão e como um mero lugar de 
passagem, que dignificarei ao máximo, mas que pertence inteiramente a 
Espinho e aos Espinhenses.

Sei bem que as expetativas são elevadas e a exigência que espero en-
contrar nos cidadãos e nas instituições não são um obstáculo que quere-
mos contornar, mas sim um incentivo e uma motivação para trabalhar com 
todo o empenho na construção de um futuro melhor para Espinho e para 
os Espinhenses.

Acreditamos num modelo de gestão autárquica, assente no rigor, na 
transparência, no planeamento e na sustentabilidade e capaz de iniciar 
um novo ciclo que queremos de desenvolvimento sustentável e inves-
timentos inteligentes, com políticas públicas capazes de dar resposta às 
reais necessidades dos Espinhenses.

É com esse espírito que temos vindo a trabalhar e é com uma postura 
de proximidade, diálogo, respeito e valorização da opinião e da voz dos 
Espinhenses que temos guiado estes primeiros meses do nosso mandato 
autárquico. 

Porque temos todos, sem exceção, a responsabilidade de estar à altura 
da confiança depositada em nós e de honrar o mandato para o qual fomos 
eleitos, faço votos de um excelente mandato autárquico a todos os elei-
tos locais, manifestando a total disponibilidade do executivo municipal 
para colaborar de forma ativa com a Assembleia Municipal no fortaleci-
mento da cidadania e da democracia local.  

Viva a democracia, vivam os Espinhenses, viva Espinho!

Miguel Reis
Presidente da Câmara
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// ATAS  
REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL



ATA N. 17/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos seis dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, 

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se, em reunião ordinária pública, a Câmara Municipal de Es-

pinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim 

José Pinto Moreira, com a participação dos Senhores Vereadores 

António Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mes-

quita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, Adelino Miguel Lino 

Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado 

por motivo justificado a Sra. Vereadora Maria de Lurdes Santos 

Ganicho. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de 

Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.  

Deliberação Nº 138/2021

Aprovação da ata n.º 16/2021 de 23 de agosto

Em virtude da ata n.º 16/2021 de 23 de agosto ter sido entregue 

em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura 

da mesma, tendo a Câmara, 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 a sua aprovação por unanimidade. Participaram 

na votação apenas os membros do órgão executivo que esti-

veram presentes na reunião a que se reporta a ata em aprecia-

ção.  

Deliberação Nº 139/2021

Projeto de Delimitação das 10 Áreas de Reabilitação Urba-

na de Espinho - 2.ª Versão

Presente a informação n.º 1814/2021 da Divisão de Planeamento 

e Projetos Estratégicos, 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, com 3 votos a favor 

dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereadores do PS e o voto 

de qualidade a favor do Presidente da Câmara, aprovar o Projeto 

de Delimitação das 10 novas Áreas de Reabilitação Urbana – 2.ª 

versão, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo D.L. n.º 307/2009, de 

23 de outubro, na sua redação atual e remeter à Assembleia Muni-

cipal para aprovação e posterior publicação em Diário da República. 

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os Vereadores do PS votaram contra o ponto 2 da reunião 

de Câmara de 06/09/2021, relativo ao Projeto de Delimitação das 

10 Áreas de Reabilitação Urbana de Espinho - 2.ª Versão tendo 

por base os documentos apresentados que não se configuram 

adequados nem pertinentes para justificarem esta alteração; uma 

vez que, de acordo com a proposta e seus limites, demonstra uma 

falta de visão democrática e igualitária do território do concelho 

de Espinho, provocando – esta revisão específica – assimetrias 

no seu desenvolvimento futuro agravando, de um modo encapo-

tado, as condições socioeconómicas da população. Esta proposta 

carece também de uma adequada participação da população e dos 

restantes agentes de representação da comunidade que aqui não 

se encontra vertida, nem ouvida. Mais ainda, de acordo com os do-

cumentos anexos ao referido ponto da Ordem de Trabalhos, não 

está devidamente esclarecido se foram cumpridas todos os proce-

dimentos legais aplicáveis assim como não parece estar assegura-

do a salvaguarda do superior interesse do Município.” 

Deliberação Nº 140/2021

Prorrogação Excecional do Acordo de Cedência de Interes-

se Público – 16 trabalhadores do Centro Multimeios

Presente a informação n.º 1964/2021 da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

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

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

Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor 

dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereadores do PS e o voto 

de qualidade a favor do Presidente da Câmara, a prorrogação 

excecional do Acordo de Cedência de Interesse Público nos termos 

informados para os 16 trabalhadores constantes na informação 

acima referida, ao abrigo dos nºs 1 a 4 do artigo 20.º da Lei n.º 

75-B/2020, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 

2021 - LOE2021; na redação conferida pela Declaração de Reti-

ficação n.º 6/2021, de 24 de fevereiro). Procedendo-se de acordo 

com o ponto descrito no ponto VII auscultando as restantes 

partes deste acordo, nomeadamente representante do Conselho 

de Administração da Associação de Desenvolvimento do Concelho 

de Espinho (ADCE) e trabalhadores melhor identificados no ponto 

I e VI, no sentido de dar prossecução à referida prorrogação exce-

cional, devendo as mesmas cedências produzir efeitos a partir do 

dia 01/09/2021. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do PS votaram contra o ponto 

3 da reunião de Câmara de 06/09/2021, relativo à Prorrogação 

Excecional do Acordo de Cedência de Interesse Público – 16 traba-

lhadores do Centro Multimeios. Tendo por base os documentos 

apresentados que evidenciam uma total descoordenação e um 

tratamento inadequado desta matéria por parte deste executivo, 

deixando ultrapassar os prazos e fazendo primeiro a negociação 

em gabinete e depois submetida a reunião para aprovação de algo 

que havia já sido pré acordado sem que o órgão “Câmara” tivesse 

sido ouvido, esclarecido e posteriormente decidido. O modo como 

este processo foi conduzido revela bem a dimensão do problema e 

dos improvisos legais que este executivo tem utilizado para gerir 

este município e que os vereadores do PS não se reveem nestas 

práticas nem podem aprovar tais princípios de ação. No nosso en-
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tender e tendo por base os documentos apresentados bem como 

o histórico já tristemente conhecido de promiscuidade na gestão 

das entidades responsáveis por este equipamento ora “Fundação, 

ora “Associação”, ora “ADCE”, ora “EspinhoTV” ou o que for … mas 

sempre tutelado por este órgão executivo, que a seu belo prazer 

utiliza este canal para aplicações diversas de fundos públicos sem 

o devido esclarecimento, tentando ultrapassar assim certos meios 

legais e de transparência. Atendendo a todos estes duvidosos 

procedimentos, é nosso entender que, também aqui, não parece 

estar assegurada a salvaguarda do superior interesse do Muni-

cípio, nem os aspetos de equidade e de integridade definidos na 

lei.”  

Deliberação Nº 141/2021

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

semente Grupo Desportivo relativo à época de 2020/2021

Presente a informação n.º 1920/2021 da Divisão de Desporto, 

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

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

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

sente o considerado na informação acima e a proposta de minuta 

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

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com o N.G.D.-

-Novasemente Grupo Desportivo o referido “Protocolo de Apoio 

à Atividade Desportiva do N.G.D.-Novasemente Grupo Desportivo 

relativo à época de 2020/2021”. 

Deliberação Nº 142/2021

Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município 

de Espinho e a Academia de Música de Espinho, no âmbito 

das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ci-

clo do Ensino Básico, para o ano letivo 2021/2022”

Presente a informação n.º 1922/2021 da Divisão de Educação 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 Câmara 

tomou conhecimento e, tendo presente o considerado na informa-

ção acima 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 Academia de Música de Espinho, 

ao abrigo do previsto no artigo 15.º da Portaria n.º 644-A/2015, 

de 24 de agosto, o referido “Protocolo de Colaboração entre o Mu-

nicípio de Espinho e a Academia de Música de Espinho no âmbito 

das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, para o ano letivo 2021/2022”, de acordo com os 

considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 143/2021

Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município 

de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 

de Almeida, no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o ano 

letivo 2021/2022”

Presente a informação n.º 1923/2021 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

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

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

Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o considerado na 

informação acima e a proposta de minuta de protocolo em causa 

anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar 

a presente minuta e celebrar, com o Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Gomes de Almeida, ao abrigo do previsto no artigo 15.º da 

Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, o referido “Protocolo 

de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de 

Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida no âmbito das Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

para o ano letivo 2021/2022”, de acordo com os considerandos e 

termos nele fixados.  

Deliberação Nº 144/2021

Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município 

de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laran-

jeira, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curri-

cular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 

2021/2022”

Presente a informação n.º 1924/2021 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

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

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

Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o considerado na 

informação acima e a proposta de minuta de protocolo em causa 

anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar 

a presente minuta e celebrar, com o Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Laranjeira, ao abrigo do previsto no artigo 15.º da Portaria 

n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, o referido “Protocolo de Colabo-

ração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas 

Dr. Manuel Laranjeira no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 

2021/2022”, de acordo com os considerandos e termos nele 

fixados.  

Deliberação Nº 145/2021

Proposta de atribuição de habitação social a Maria Deolinda 

Pinto Gomes (R44/2020)

Presente a informação n.º 1966/2021 da Divisão de Ação Social, 

Intergeracional e Saúde, 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, atribuir 

a Maria Deolinda Pinto Gomes a atribuição do fogo de habita-

ção social vago e adequado, de tipologia T2, sito no Complexo 

Habitacional da Quinta, Rua Vigário Vieira Pinto, Bloco D, Entrada 
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2, n.º 62 – Rés-do-chão Esquerdo, freguesia de Paramos, concelho 

de Espinho, por contrato de arrendamento apoiado e pela renda 

mensal de 91,32€ (noventa e um euros e trinta e dois cêntimos), 

ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas das normas 

constantes da alínea a) do n.º 1, n.º 2 e n.º 3 do artigo 16.º e do 

artigo 31.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), e do previsto no 

artigo 14.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (novo regime 

do arrendamento apoiado para habitação; alterada pela Lei n.º 

32/2016, de 24 de agosto). 

Deliberação Nº 146/2021

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por vinte 

e dois meses consecutivos por António Fernando Fonseca 

Maganinho e por Paula Cristina Rodrigues de Oliveira Maga-

ninho; Cessação do procedimento com vista à resolução do 

arrendamento apoiado por pagamento integral da dívida 

existente

Presente a informação n.º 1969/2021 da Divisão de Ação Social, 

Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a 

informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, cessar o pro-

cedimento determinado no âmbito da Deliberação n.º 135/2021 

(Reunião Ordinária de Câmara de 23-08-2021) com vista à 

resolução do arrendamento apoiado por pagamento integral da 

dívida existente e correspondente indemnização, no decorrer 

do prazo de audiência dos interessados, relativo aos titulares de 

ocupação do fogo sito na Quinta da Marinha, Bloco 4, Entrada 8, 3º 

Direito, na freguesia de Silvalde, concelho de Espinho, Sr. António 

Fernando da Fonseca Maganinho e Sra. D. Paula Cristina Rodrigues 

de Oliveira Maganinho. 

Deliberação Nº 147/2021

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por trinta 

e um meses consecutivos por Dionísio Marques Maia; Ces-

sação do procedimento com vista à resolução do arrenda-

mento apoiado por pagamento integral da dívida existente

Presente a informação n.º 1971/2021 da Divisão de Ação Social, 

Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a 

informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, cessar o pro-

cedimento determinado no âmbito da Deliberação n.º 133/2021 

(Reunião Ordinária de Câmara de 23-08-2021) com vista à reso-

lução do arrendamento apoiado por pagamento integral da dívida 

existente e correspondente indemnização, relativo ao titular de 

ocupação do fogo sito na Avenida São João de Deus, n.º 2262, 3º 

Direito (Bloco B – Entrada 1), na freguesia de Silvalde, concelho de 

Espinho, Sr. Dionísio Marques Maia.  

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 27 de agosto de 

2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor de cinco 

mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e três cênti-

mos). Três milhões setecentos e trinta e nove mil seiscentos e dez 

euros e quarenta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-

TAIS – Um milhão trezentos e vinte e nove mil quatrocentos e 

oitenta euros e sessenta cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 27 de agosto do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de quarenta e oito milhões e cinquenta e cinco 

mil setecentos e setenta e nove euros e cinco cêntimos, tendo 

sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte 

e cinco milhões e quinhentos mil seiscentos e dezasseis euros e 

noventa 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 de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo que a 

subscreveu.

 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA .
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ATA N. 18/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e 

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

reuniu-se, em reunião ordinária pública, a Câmara Municipal de 

Espinho, sob a presidência do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

António Vicente de Amorim Alves Pinto, com a participação dos 

Senhores Vereadores Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino 

Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, Adelino 

Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, 

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

Joaquim José Pinto Moreira. Sendo 17.00 horas, o Senhor Vice-

-Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coorde-

nadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo.  

Período de Antes da Ordem do Dia

Pela Vereadora Lurdes Ganicho foram prestados os esclareci-

mentos solicitados pelo Vereador Nuno Lacerda na reunião de 

6/09/2021. 

Deliberação Nº 148/2021:

Aprovação da ata n.º 17/2021 de 6 de setembro

Em virtude da ata n.º 17/2021 de 6 de setembro ter sido entre-

gue em fotocópia a  todos os seus elementos, prescindiu-se da 

leitura da mesma, tendo a Câmara, 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 a  sua reprovação, com 3 votos contra 

do PS e 2 votos a favor do PSD, tendo participado na votação 

apenas os membros do órgão executivo que estiveram presentes 

na  reunião a que se reporta a ata em apreciação. Os Vereadores 

do PS prestaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

do PS votam contra a aprovação da ata referente à última reunião 

de Câmara, atendendo que esta não transcreve as questões 

colocadas pelo vereador Nuno Lacerda, nem a falta de resposta 

às mesmas, apresentadas no período antes da ordem do dia e que 

constitui um acto incompreensível e desqualificado do ponto de 

vista democrático, por parte do executivo e deste presidente que 

assim decidiu.” 

Deliberação Nº 149/2021

Doação ao Museu Municipal de Espinho

Presente a informação n.º 2027/2021 da Divisão de Cultura e 

Museologia, 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 Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aceitar a 

doação efetuada pelo pintor António Carmo, reconhecendo o seu 

valor no enriquecimento do espólio de arte contemporânea do 

Museu Municipal de Espinho. 

Deliberação Nº 150/2021

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Presente a informação n.º 2006/2021 da Divisão de Cultura e 

Museologia, 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 Câmara 

tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva, no mês de julho de 2021 e deliberou, por unanimi-

dade, aceitar as respetivas liberalidades. 

Deliberação Nº 151/202

Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e a 

Academia de Música de Espinho, no âmbito da confeção de 

refeições escolares, para o ano letivo 2021/2022

Presente a informação n.º 2018/2021 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

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

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

Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o considerado na 

informação acima 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 Academia de Música de 

Espinho, o “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho 

e a Academia de Música de Espinho, no âmbito da confeção de 

refeições escolares, para o ano letivo 2021/2022”, de acordo com 

os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 152/2021

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por vinte e 

seis meses consecutivos por José Gonçalves Mourito; Ces-

sação do procedimento com vista à resolução do arrenda-

mento apoiado por pagamento integral da dívida existente

Presente a informação n.º 2005/2021 da Divisão de Ação Social, 

Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. 

Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordando com a 

informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, cessar o pro-

cedimento determinado no âmbito da Deliberação n.º 134/2021 

(Reunião Ordinária da Câmara de 23-08-2021) com vista à reso-

lução do arrendamento apoiado por pagamento integral da dívida 

existente e correspondente indemnização, relativo ao titular de 

ocupação do fogo sito na Avenida S. João de Deus, n.º 2262, 1º 

Esquerdo, (Bloco B, Entrada 1), na freguesia de Silvalde, concelho 

de Espinho, Sr. José Gonçalves Mourito.  

Deliberação Nº 153/2021

Agregado familiar de Alexandra Cristina Rocha Moreira; 

Conversão em definitivo da resolução do arrendamento e 

cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de ha-

bitação social por incumprimento no pagamento da renda 

. ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

AM ESPINHO  n.º 5        novembro de 2021        08



mensal desde outubro de 2019 (23 meses)

Presente a informação n.º 2043/2021 da Divisão de Ação Social, 

Intergeracional e Saúde, 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, 

converter em definitivo e determinar a resolução do arrendamen-

to apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo 

de habitação social que se encontra atribuído a Alexandra Cristina 

Rocha Moreira e respetivo agregado familiar (sito na Rua Manuel 

d’ Areia (Bloco A), n.º 236, 2.º Esquerdo, em Silvalde, Espinho) 

ao abrigo e nos termos das disposições 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 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 legal 

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

dezembro, alterada e republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de 

agosto), em virtude do incumprimento do dever de pagamento da 

renda desde o mês de outubro de 2019 ou seja por um período de 

vinte e três (23) meses consecutivos, situação que torna inexigí-

vel ao Município a manutenção da atribuição do fogo ao agregado 

familiar de Alexandra Cristina Rocha Moreira. Mais deliberou a Câ-

mara que, nos termos do nºs 5 e 6 do artigo 65.º do “Regulamento 

de Habitação Social do Município de Espinho”, devidamente con-

jugados com o previsto no n.º 6 do artigo 34.º da Lei n.º 81/2014, 

de 19 de dezembro (na redação em vigor), seja fixado um prazo de 

noventa (90) dias para desocupação e entrega da habitação, com 

a cominação de que em caso de não cumprimento da obrigação de 

desocupação e entrega voluntária do fogo no prazo fixado para o 

efeito o Município ordenará e mandará executar o despejo admi-

nistrativo (nos termos dos artigos 66.º e 67.º do “Regulamento de 

Habitação Social do Município de Espinho”, devidamente conjuga-

dos com o previsto no artigo 28.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro, e no artigo 76.º/1 do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de 

agosto, ambos na redação em vigor, bem como os demais termos 

legalmente aplicáveis), requisitando, para o efeito, as autoridades 

policiais competentes. Para tal, foi ainda deliberado que em caso 

não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação 

e entrega da habitação, o ocupante do fogo fica sujeito a despejo 

imediato e sem dependência de ação judicial (ao abrigo do previsto 

no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agos-

to). 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 13 de setembro 

de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor de 

cinco mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e três 

cêntimos). Três milhões novecentos e vinte e um mil duzentos 

e noventa euros e cinquenta e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS – Um milhão trezentos e trinta e três mil cento e 

cinquenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos. A Câmara foi 

ainda informada que, até ao dia 13 de setembro do corrente ano 

foram cabimentadas despesas no valor de quarenta e oito milhões 

e trinta e dois mil setecentos e trinta e dois euros e cinquenta e 

nove cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo 

dia no valor de vinte e seis milhões e quinhentos mil trezentos e 

noventa e nove euros e cinquenta e nove 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 

presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo 

que a subscreveu.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica 
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ATA N. 19/2021
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICI-
PAL DE SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos sete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, 

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se, em reunião extraordinária, a Câmara Municipal de 

Espinho, sob a presidência  do Senhor Presidente da Câmara, 

Joaquim José Pinto Moreira, com a participação dos Senhores 

Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de 

Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Car-

los Nuno Lacerda Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e 

Ana Paula Africano de Sousa e Silva. Sendo 12.00 horas, o Se-

nhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo.  

Deliberação Nº 154/2021

Aprovação das atas 17/2021 e 18/2021 de 6 e 21 de se-

tembro respetivamente

Presente de novo a ata n.º 17/2021, de 6 de setembro. A Câ-

mara, sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 

minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 

deliberou a sua aprovação por unanimidade. Tendo a ata n.º 

18/2021 de 21 de setembro sido entregue em fotocópia a 

todos os seus elementos, prescindiu-se da sua leitura, tendo 

a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do acima ci-

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

minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do já referido 

artigo, deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participa-

ram na votação apenas os membros do órgão executivo que 

estiveram presentes nas reuniões a que se reportam as atas 

em apreciação. 

Pelo Vereador Vicente Pinto foi feita a seguinte intervenção: 

“Considerando que esta é a última reunião de Câmara deste 

mandato, na qualidade de Vice-presidente da Câmara, cargo 

que exerci nos últimos 12 anos, quero felicitar o Partido So-

cialista pela eleição do Presidente da Câmara, desejando que 

possam exercer o mandato elevando o Concelho de Espinho 

para novos patamares de desenvolvimento. Manifesto a mi-

nha total disponibilidade para colaborar, quer no processo de 

transição de pastas, quer noutros dossiers de interesse para 

o desenvolvimento de Espinho. Deixo ainda uma palavra de 

apreço ao atual executivo, em particular ao presidente ainda 

em funções, pois foi uma honra e um prazer servir com lealda-

de os Espinhenses em conjunto. Agradeço com carinho a todos 

os colaboradores do município pelo seu trabalho abnegado e 

pelos excelentes momentos que o trabalho em equipa nos pro-

porcionou. Obrigado a todos os espinhenses que acreditaram e 

que me apoiaram nesta caminhada. Abraço a todos!” 

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 de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica 
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ATA N. 20/2021
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DO MUNICI-

PIO DE ESPINHO, ELEITO PARA O QUADRIÉNIO DE 2021-2025.

Aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, 

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu, pela primeira vez, o órgão executivo do Município de 

Espinho, eleito para o quadriénio de 2021-2025, sob a pre-

sidência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino 

Miguel Lino Moreira Reis, com a presença dos Senhores Verea-

dores Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro, Maria Manuel Bar-

bosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, 

António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes San-

tos Ganicho e João Manuel Oliveira Passos. Conforme edital nº 

56/2021, de 18 de outubro, pelas 17.00 horas, o Senhor Pre-

sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo. 

Deliberação Nº 155/2021

Delegação de competências da Câmara Municipal no Presi-

dente com possibilidade de subdelegação em qualquer dos 

Vereadores

Presente a informação n.º 2232/2021, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, com 4 votos a favor do PS e abstenção dos Verea-

dores do PSD, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 

Presidente da Câmara, para a delegação de competências da 

Câmara Municipal no Presidente, com possibilidade de subde-

legação em qualquer dos vereadores que a seguir se transcre-

ve: ”Considerando que o número e extensão dos assuntos da 

competência da Câmara Municipal de Espinho, não possibilita 

que todos sejam apreciados e decididos na totalidade, em reu-

nião deste órgão executivo, sob pena de sobrecarga da respe-

tiva agenda e de consequente prejuízo para a capacidade de 

resposta em matérias de maior relevância. A delegação de 

competências constitui um instrumento destinado a conferir 

eficácia à gestão, possibilitando reservar para a reunião do ór-

gão executivo as medidas de fundo e os atos de gestão do 

Município com mais significativo efeito para a cidade e para os 

cidadãos que nela vivem e trabalham. Considerando que o n.º 1 

do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, doravante RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei 

n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de 

julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro, pela Lei nº 50/2018, de 16 de 

agosto, e pela Lei nº 66/2020, de 4 de novembro), em conjuga-

ção com os artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Ad-

ministrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro e alterado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro, 

doravante CPA), prevê a possibilidade de delegação de compe-

tências da Câmara Municipal no Presidente, com as exceções 

aí referidas. Proponho que a Câmara Municipal de Espinho, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do RJAL, em conjuga-

ção com os artigos 44.º e 46.º do CPA, delibere delegar no Pre-

sidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação em 

qualquer dos vereadores, as competências da Câmara que, nos 

termos da legislação em vigor, podem ser objeto de delegação, 

nomeadamente: a)- As previstas nos artigos 33.º e 39.º do 

RJAL (com exceção daquelas que, nos termos do n.º 1 do artigo 

34.º do mesmo diploma legal, constituem competência exclusi-

va da Câmara - alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), 

aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea a) do 

artigo 39.º). A saber: Executar as opções do plano e orçamento, 

assim como aprovar as suas alterações; Aprovar os projetos, 

programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação 

de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autoriza-

ção de despesa lhe caiba; Adquirir, alienar ou onerar bens imó-

veis de valor até 1000 vezes a RMMG; Alienar em hasta públi-

ca, independentemente de autorização da assembleia 

municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea 

anterior, desde que a alienação decorra da execução das op-

ções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada 

por maioria de dois terços dos membros da assembleia munici-

pal em efetividade de funções; Discutir e preparar com os de-

partamentos governamentais e com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências e acordos de execu-

ção, nos termos previstos na presente lei; Assegurar a integra-

ção da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 

município, designadamente através da adoção de planos muni-

cipais para a igualdade; Colaborar no apoio a programas e pro-

jetos de interesse municipal, em parceria com entidades da 

administração central; Assegurar, incluindo a possibilidade de 

constituição de parcerias, o levantamento, classificação, admi-

nistração, manutenção, recuperação e divulgação do patrimó-

nio natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, 

incluindo a construção de monumentos de interesse municipal; 

Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas 

em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades 

competentes da administração central e com instituições par-

ticulares de solidariedade social, nas condições constantes de 

regulamento municipal; Ordenar, precedendo vistoria, a demo-

lição total ou parcial ou a beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou seguran-

ça das pessoas; Emitir licenças, registos e fixação de contin-

gentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previs-

tos ; Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios 

da construção, reconstrução, conservação ou demolição de 

edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos in-

salubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; Executar as obras, 

por administração direta ou empreitada; Alienar bens móveis; 

Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; Criar, cons-

truir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de cir-
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culação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e 

recursos físicos integrados no património do município ou co-

locados, por lei, sob administração municipal; Promover e 

apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse 

municipal; Assegurar, organizar e gerir os transportes escola-

res; Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e ga-

tídeos; Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais 

considerados nocivos; Declarar prescritos a favor do município, 

após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras 

obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemi-

térios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os 

seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, 

após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua con-

servação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; 

Participar em órgãos de gestão de entidades da administração 

central; Designar os representantes do município nos conse-

lhos locais; Participar em órgãos consultivos de entidades da 

administração central; Administrar o domínio público munici-

pal; Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias pú-

blicas e demais lugares públicos; Estabelecer a denominação 

das ruas e praças das localidades e das povoações, após pare-

cer da correspondente junta de freguesia; Estabelecer as re-

gras de numeração dos edifícios; Deliberar sobre a administra-

ção dos recursos hídricos que integram o domínio público do 

município; Enviar ao Tribunal de Contas as contas do municí-

pio; Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; Pro-

mover a publicação de documentos e registos, anais ou de 

qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a 

história do município; Assegurar o apoio adequado ao exercício 

de competências por parte do Estado; Executar e velar pelo 

cumprimento das deliberações da assembleia municipal; Pro-

ceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros. 

b)- As demais competências previstas em legislação especial, 

nos termos do artigo 32.º do RJAL, de entre as quais se desta-

cam as respeitantes aos seguintes preceitos legais: alínea b) 

do n.º 1 do artigo 18.º devidamente conjugada com o previsto 

no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 

(na redação em vigor), até ao limite máximo previsto; as com-

petências que, no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

doravante RJUE (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro; alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro, com as suas sucessivas altera-

ções, sendo a versão mais recente a que lhe foi dada pela Lei 

n.º 118/2019, de 17 de setembro), se encontrem cometidas à 

Câmara Municipal, nomeadamente as previstas nos artigos 5.º, 

16.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 27.º, 47.º, 48.º, 57.º, 58.º, 59.º, 79.º, 

84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º, 110.º e 117.º; as pre-

vistas nos artigos 2.º, 3.º, 3.º-A, 5.º, 7.º, 8.º, 12.º, 21.º, 26.º, § 

único do artigo 58.º, § único do artigo 60.º, 61.º, 63.º, 78.º, 

124.º a 126.º, 136.º, 137.º, 139.º e 151.º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, 

de 7 de agosto de 1951, na sua redação em vigor); as previstas 

nos artigos 22.º, 25.ºB e C, 27.º, 30.º, 33.º, 36.º, 38.º, 39.º, 68.º 

e 75.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março (regime jurí-

dico da instalação, exploração e funcionamento dos empreen-

dimentos turísticos; alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 80/2017, de 30 de junho e alterado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2021, de 29 de janeiro); as previstas nos artigos 4.º, 5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 9.º, 13.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro (alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pela 

Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 80/2013, de 

28 de novembro); as previstas nos artigos 11.º e 23.º do Decre-

to-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro (instalação e financia-

mento de recintos de espetáculos, no âmbito das competên-

cias das câmaras municipais; alterado pelo Decreto-Lei n.º 

141/2009, de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 

de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, e 

pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto); as previstas 

nos artigos 7.º, 8.º, 10.º, 12.º, 26.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral do Ruído; altera-

do pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto); as previs-

tas nos artigos 2.º, 4.º e 7.º a 9.º do Decreto-Lei n.º 368/88, de 

15 de outubro (disciplina o comércio não sedentário de carnes 

e seus produtos em unidades móveis); as previstas no Decre-

to-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril (alterado pelo Decreto-Lei n.º 

141/2012, de 11 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 

16 de janeiro); as previstas no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 

de janeiro (regime de acesso e de exercício de diversas ativi-

dades de comércio, serviços e restauração; alterado pelo De-

creto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, pela Lei n.º 15/2018, 

de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janei-

ro); as previstas nos artigos 1.º e 5.º a 7.º da Lei n.º 97/88, de 

17 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de 

abril, em matéria de afixação e inscrição de mensagens de pu-

blicidade e propaganda; a prevista no n.º 1 do artigo 12.º do 

Regulamento Geral e Tabela das Taxas do Município de Espi-

nho; o Licenciamento das seguintes atividades constantes do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro 

(alterado sucessivamente, sendo a versão mais recente a in-

troduzida pela Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto), designada-

mente “d) Realização de acampamentos ocasionais;” e “h) Rea-

lização de fogueiras e queimadas”. Por fim, no âmbito da 

concretização do quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais, as previstas no Decreto-Lei n.º 

97/2018, de 27 de novembro, no domínio das praias maríti-

mas, fluviais e lacustres; no Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 

de novembro, no domínio das vias de comunicação; no Decre-

to-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, no domínio da justi-

ça; no Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, no domí-

nio da habitação; no Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de 

novembro, no domínio do património imobiliário público sem 

utilização; no Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, 

no domínio do estacionamento público; no Decreto-Lei n.º 

22/2019, de 30 de janeiro, no domínio da cultura; no Decreto-

-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, no domínio das áreas portuá-
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rio-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e 

económico não afetas à atividade portuária e, por fim, no De-

creto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, no domínio das áreas 

protegidas. A Câmara deliberou ainda proceder à divulgação 

pública da presente proposta, de acordo com o disposto no ar-

tigo 56.º do RJAL e no n.º 2 do artigo 47.º do Código de Proce-

dimento Administrativo, e concomitantemente dar conheci-

mento a todos os serviços municipais, por meio de circular 

informativa.”.

A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reu-

nião de Câmara para o dia 02/11/2021 e, também por unani-

midade, aprovar em minuta, a deliberação tomada na presente 

reunião, a fim de ter execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 

em vigor.

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 

a presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordena-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 

e Turismo.

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica

ATA N. 21/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos dois dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e 

um, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Muni-

cipal, reuniu-se, em reunião ordinária, a Câmara Municipal de 

Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara 

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

Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e 

dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor 

Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, António Vicente de 

Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho e João 

Manuel Oliveira Passos. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presiden-

te declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

Período de Antes da Ordem do Dia  

Deliberação Nº 156/2021

Voto de Pesar

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o voto de pesar apresentado pelos Vereadores do 

PSD, do seguinte teor: “GUY ALBERTO CORREIA DA COSTA VI-

SEU, antigo presidente da Assembleia Municipal de Espinho, 

no mandato de 2013 a 2017, faleceu no passado dia 21 de 

outubro de 2021. O Eng.º Guy Viseu, como era por todos co-

nhecido, foi um cidadão empenhado no desenvolvimento da 

cultura, do desporto e da política, da cidade de Espinho, foi um 

cultor da amizade, generoso, solidário e com um requintado 

sentido de humor, cujo leque de amizades era composto por 

gente de distintos quadrantes ideológicos e os mais diversos 

estratos sociais. Nascido em 1946, Guy Viseu licenciou-se em 

Engenharia e construiu uma reputada carreira profissional - 

com especial enfoque na gestão empresarial – atividade que 

lhe foi reconhecida por empresas de referência a nível nacional 

e internacional. No plano cultural, social e desportivo, Guy Vi-

seu foi um cidadão participativo, tendo sido sempre civicamen-

te interventivo, e assumido responsabilidades no movimento 

associativo, designadamente, tendo sido vice-presidente de 

futebol do Sporting Clube de Espinho. Na vida política da nos-

sa cidade, Guy Viseu cumpriu três mandatos como vogal da 

Assembleia Municipal e foi eleito Presidente da Assembleia 

Municipal, no mandato de 2013 e 2017, tendo, também aí, 

deixado o seu toque pessoal no que respeitou ao modo como 

dirigia os trabalhos da assembleia, de um modo sereno, demo-

crático e, totalmente, desprendido do poder. Assim, A Câmara 

Municipal de Espinho, reunida em sessão ordinária de 2 de no-

vembro de 2021, delibera aprovar o presente voto de pesar e 

expressa as suas muito sentidas condolências a toda a família 
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e amigos do seu antigo Presidente da Assembleia Municipal, 

GUY ALBERTO CORREIA DA COSTA VISEU, e, em memória e 

homenagem ao seu exemplar legado, cumpre um minuto de 

silêncio.”. Cumprido o minuto de silencio, o Sr. Presidente da 

Câmara referiu que os eleitos do PS se associavam e subscre-

viam o presente voto de pesar.

Ordem do Dia 

Deliberação Nº 157/2021

Aprovação da ata n.º 20/2021 de 20 de outubro

Em virtude da ata n.º 20/2021 de 20 de outubro ter sido en-

tregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-

-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, 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 a sua aprovação 

por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros 

do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que 

se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 158/2021

Proposta de Regimento da Câmara Municipal de Espinho 

para o quadriénio 2021-2025

Presente a informação n.º 2283/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos 

do previsto na alínea a) do artigo 39.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais, do-

ravante RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 

pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pela 

Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e pela Lei nº 66/2020, de 

4 de novembro), aprovar a proposta de Regimento da Câmara 

Municipal, que estará em vigor até ao termo do presente man-

dato. 

Deliberação Nº 159/2021

Atribuição de Fundos de Maneio

Presente a informação n.º 2284/2021 da Divisão de Ges-

tão Administrativa, Financeira e Turismo, 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 co-

nhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar os Fundos 

de Maneio para o período compreendido entre 01/11/2021 a 

31/12/2021. 

Deliberação Nº 160/202

Pedido de acordo para pagar faturas de água

Presente a informação n.º 1590/2021 da Divisão de Serviços 

Básicos e Ambiente, 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 unani-

midade, aprovar o pedido de pagamento em prestações do va-

lor em dívida e a alteração do nome do titular de contrato para 

a Sra. Florinda Maria Marques, com o NIF 217377084. 

Deliberação Nº 161/2021

Pedido de ocupação da via pública no âmbito das Procis-

sões da Festa de Nossa Senhora dos Altos Céus: ratificação

Presente a informação n.º 2274/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho datado de 

04/10/2021 do Senhor Presidente da Câmara em funções à 

data, que autorizou o pedido do Pároco de S. Martinho de Anta 

para realização das procissões da Festa Litúrgica de Nossa 

Senhora dos Altos Céus, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 

2021, nos percursos e horários indicados no e-mail anexo à 

presente informação. 

Deliberação Nº 162/2021

Peditório Liga Portuguesa Contra o Cancro - ratificação de 

despacho

Presente a informação n.º 2273/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Pre-

sidente que autorizou o pedido do Núcleo Regional do Norte 

Liga Portuguesa Contra o Cancro, para realizar nos dias 29 de 

outubro a 1 de novembro, o Peditório Nacional a favor dos 

Doentes Oncológicos na área territorial deste município, con-

forme autorização emitida pelo Ministério da Administração 

Interna. 

Deliberação Nº 163/2021

Doação ao Museu Municipal de Espinho

Presente a informação n.º 2091/2021 da Divisão de Cultura 

e Museologia, 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, 

aceitar a doação do espólio de José Gil, efetuada por Fátima
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 Brandão dos Santos Gil, reconhecendo o seu valor no enrique-

cimento do espólio do Museu Municipal de Espinho.

 

Resumo diário tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 26 de outubro 

de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor 

de cinco mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e 

três cêntimos). Cinco milhões duzentos e dezanove mil qua-

trocentos e trinta e sete euros e noventa e nove cêntimos. 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e três 

mil trezentos e oitenta e quatro euros e trinta e um cêntimos. 

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 26 de outubro do 

corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de qua-

renta e oito milhões cento e trinta e dois mil novecentos e 

sete euros e cinquenta e nove cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e nove mi-

lhões oitocentos e quarenta e sete mil quinhentos e setenta e 

quatro euros e cinquenta e um 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 confiadas.

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 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 

a presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordena-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 

e Turismo.

 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATA N. 22/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ESPINHO DE QUINZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE 
E UM

Aos quinze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e 

um, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Munici-

pal, reuniu-se, em reunião ordinária pública, a Câmara Municipal 

de Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara 

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

Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e 

dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor 

Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, António Vicente de 

Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho e João 

Manuel Oliveira Passos. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presiden-

te declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

Intervenção do Público

Interveio o Sr. Rui Manuel Martins Torres sobre assunto rela-

cionado com Praia de Espinho – Agência de Desenvolvimento, 

referindo que a intervenção da Câmara Municipal tem preju-

dicado gravemente a Associação ao longo dos últimos anos e 

prejudicado também a sua situação pessoal, financeira, profis-

sional e de idoneidade, solicitando uma resposta à situação. 

No final da sua intervenção, entregou a exposição em papel 

(em arquivo). 

Deliberação Nº 164/2021

Aprovação da ata n.º 21/2021 de 2/11/2021

Em virtude da ata n.º 21/2021 de 2 de novembro ter sido en-

tregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-

-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, 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 a sua aprovação 

por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros 

do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que 

se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 165/2021

Aprovação do pedido de informação prévia relativo a 

operação urbanística do Espinho Business Center

Presente a informação n.º 2443/2021 da Divisão de Obras 

Particulares e Licenciamentos, 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, 

com 4 abstenções dos eleitos do PS e 3 votos a favor dos Ve-

readores do PSD, emitir parecer favorável sobre o pedido de in-
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formação prévia apresentado pela empresa Basic Connection, 

para a operação urbanística denominada Espinho Business 

Center. Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte decla-

ração de voto: “Os Vereadores do PSD, decidiram votar favo-

ravelmente o ponto 2 da reunião de Câmara de 15/11/2021, 

relativo à “Aprovação do pedido de informação prévia relativo 

a operação urbanística do Espinho Business Center”, por con-

siderarem extremamente relevante a dinamização urbanística 

da zona territorial onde se insere, estando em coerência com a 

posição anteriormente assumida, que determinou a declaração 

de Empreendimento de Caráter Estratégico, de acordo com o 

artigo 92.º do RPDME, aprovada em Assembleia Municipal de 

7 de junho de 2021. Como refere a informação técnica “a pre-

tensão foi alvo de decisão global favorável pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) 

na sequência das consultas às diversas entidades envolvidas.” 

E reconhece que “o conjunto de edifícios proposto para as 

parcelas B e C tem um impacto relevante na ocupação do ter-

ritório e potencia o desenvolvimento económico, social e ur-

banístico daquela zona”. “No que diz respeito à altura das edifi-

cações, o afastamento aos edifícios existentes e consequente 

desafogo, assim como os espaços verdes de enquadramento 

previstos, garantem a minimização do impacto paisagístico 

da operação e uma integração favorável na envolvente, con-

tribuindo para a dinamização daquela zona da cidade que se 

encontra atualmente subaproveitada.” Esta Câmara não deve 

por isso abster-se de tomar posição sobre esta relevante ope-

ração urbanística, com impacto numa degradada na fronteira 

do centro urbano de Espinho.”. Os eleitos do PS apresentaram 

a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho abstiveram-

-se na votação da «Aprovação do pedido de informação prévia 

relativo à operação urbanística do Espinho Business Center» 

em coerência com as posições manifestadas anteriormente 

relativamente a este dossier. Reconhecendo a urgência de in-

vestimento local e a necessidade de desenvolver a expansão 

a sul, esta não é, a nosso ver, uma solução urbanística devida-

mente fundamentada e consistente, onde as questões mais 

pertinentes se prendem com morfologia urbana, processo de 

gentrificação e falta de uma visão global dos impactos que 

esta intervenção poderá criar no desenho urbano do conce-

lho. Ainda assim, considerando que: • A pretensão foi alvo de 

decisão global favorável pela Comissão de Coordenação e De-

senvolvimento Regional do Norte (CCDRN) na sequência das 

consultas às diversas entidades envolvidas; • Relativamente 

às parcelas A e D, que correspondem aos edifícios de habita-

ção, os parâmetros de edificabilidade cumprem o indicado no 

n.º 6 do artigo 46.º do RPDME; • A Câmara, após procedimento 

de discussão pública e ponderação dos respetivos resultados, 

tomou conhecimento e deliberou, na sua Reunião Ordinária de 

17/05/2021, que fosse apresentada à Assembleia Municipal 

a proposta de reconhecimento de operação interesse público 

estratégico; • A proposta foi remetida à Assembleia Municipal, 

à Sessão Ordinária de 07/06/2021, que deliberou aprovar a 

proposta de reconhecimento de operação de interesse público 

estratégico à operação urbanística denominada EBC – Espinho 

Buiseness Center; Os vereadores eleitos pelo Partido Socialis-

ta na Câmara Municipal de Espinho entenderam não inviabili-

zar a operação urbanística.” 

Deliberação Nº 166/2021

Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e 

o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, 

ano letivo 2021/2022

Presente a informação n.º 2384/2021 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, 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 una-

nimidade, aprovar o estabelecimento de “Protocolo de Coope-

ração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Es-

colas Dr. Manuel Gomes de Almeida, ano letivo 2021/2022”, 

para despesas diversas em matéria de educação, pelo valor de 

€21.220,00 (vinte e um mil duzentos e vinte euros), não sujei-

to a IVA, com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 

Almeida. 

Deliberação Nº 167/2021

Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, ano letivo 

2021/2022

Presente a informação n.º 2385/2021 da Divisão de Educação 

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

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

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

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

dade, aprovar o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação 

entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas 

Dr. Manuel Laranjeira, ano letivo 2021/2022”, para despesas 

diversas em matéria de educação, pelo valor de €27.710,00 

(vinte e sete mil setecentos e dez euros), não sujeito a IVA, 

com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.  

Deliberação Nº 168/2021

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Espinho e o Centro Social de Paramos para apoio aos alunos 

do ensino básico abrangidos pelas medidas seletivas e a

dicionais no suporte à aprendizagem e inclusão - ano letivo 

2021/2022

Presente a informação n.º 2392/2021 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, 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 una-

. ATAS REUNIÃO DE CÂMARA
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nimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação entre a Câmara 

Municipal de Espinho e o Centro Social de Paramos para apoio 

aos alunos do ensino básico abrangidos pelas medidas seleti-

vas e adicionais no suporte à aprendizagem e inclusão - ano 

letivo 2021/2022, pelo valor base de €19.968,00 (dezanove 

mil novecentos e sessenta e oito euros), isento de IVA. 

Deliberação Nº 169/2021

Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e 

o Aeroclube da Costa Verde para efeitos da realização de 

sessões de hipoterapia no âmbito do projeto «Na escola eu 

tenho tudo» no ano letivo 2021/2022”

Presente a informação n.º 2393/2021 da Divisão de Educação 

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

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

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

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

dade, aprovar o “Protocolo de colaboração entre o Município 

de Espinho e o Aeroclube da Costa Verde para efeitos da rea-

lização de sessões de hipoterapia no âmbito do projeto «Na 

escola eu tenho tudo» no ano letivo 2021/2022”, pelo valor 

máximo de €5.000,00 (cinco mil euros), isento de IVA, de acor-

do com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 170/2021

Designação de três representantes do Município de 

Espinho para integrarem a Assembleia Intermunicipal da 

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria

Presente a informação n.º 2447/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-

rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, com 4 votos a favor do PS e 3 abstenções do PSD, 

ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da 

Associação de Municípios de Terras de Santa Maria (AMTSM) – 

devidamente conjugado com alínea s) do n.º 1 do artigo 33.º da 

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

quias locais - RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de mar-

ço, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, 

de 30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pela 

Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto e pela Lei 66/2020, de 4 

de novembro) –, designar como representantes do Município 

de Espinho no órgão deliberativo da AMTSM - Assembleia In-

termunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa 

Maria, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Arq. 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis e as Sras. Vereadoras Dra. 

Maria Manuel Barbosa Cruz e Dra. Leonor Cristina da Costa Ma-

tos Lêdo da Fonseca.

  

Deliberação Nº 171/2021

Designação dos representantes do Município de Espinho 

na Assembleia Intermunicipal da LIPOR – Serviço Intermu-

nicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto para o 

mandato 2021 – 2025

Presente a informação n.º 2453/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, nos 

termos e para os efeitos do previsto no artigo 8.º dos Estatu-

tos da LIPOR, deliberou, com 4 votos a favor do PS e 3 absten-

ções do PSD, designar (nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea 

s) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Espinho, Arq. Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis e as Sras. Vereadoras Dra. Maria Manuel Barbosa Cruz e 

Dra. Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca para in-

tegrarem a Assembleia Intermunicipal da LIPOR, no quadriénio 

2021 – 2025. 

Deliberação Nº 172/2021

Nomeação dos representantes do Município para os órgãos 

sociais da Energaia – Agência de Energia do Sul da Área 

Metropolitana do Porto

Presente a informação n.º 2463/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-

rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, com 4 votos a favor do PS e 3 abstenções do PSD, 

aprovar, nos termos da alínea b) do artigo 7.º dos estatutos 

da ENERGAIA conjugado com a competência prevista na alínea 

oo) n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação em vigor, e por força da tomada de posse do Órgão 

Executivo do Município de Espinho eleito para o quadriénio de 

2021 - 2025, aprovar as nomeações do Sr. Presidente da Câ-

mara Municipal Arq. Adelino Miguel Lino Moreira Reis e a Sra. 

Vereadora Dra. Maria Manuel Barbosa Cruz como representan-

tes do Município de Espinho no Conselho de Administração e 

na Assembleia Geral da ENERGAIA - Agência de Energia do Sul 

da Área Metropolitana do Porto, respetivamente.

 

Deliberação Nº 173/2021

Doação de plantas ao Município de Espinho

Presente a informação n.º 2327/2021 da Divisão de Serviços 

Básicos e Ambiente, 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). Vo-

tação: A Câmara tomou conhecimento e concordando, aprovou, 

por unanimidade, a doação do Sr. Rui Manuel Chaves Fernan-

des ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação em vigor. 
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Deliberação Nº 174/2021

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Presente a informação n.º 2372/2021 da Divisão de Cultura 

e Museologia, 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 dos documentos doados à Bi-

blioteca Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de setem-

bro e outubro de 2021 e deliberou, por unanimidade, aceitar as 

respetivas liberalidades.  

Deliberação Nº 175/2021

Pedido de cedência do auditório do Centro Multimeios – 

isenção de preço

Presente a informação n.º 2449/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-

rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Cerciespinho 

para utilização do Grande Auditório do Centro Multimeios para 

efeitos de realização do espetáculo Solidário da Escola de Bai-

lado e Artes Adriana Domingues, nos dias 15 e 16 de janeiro 

de 2022, pelas 21h30m e 16h30m respetivamente. Mais deli-

berou a Câmara ceder graciosamente, nos termos do artigo 7.º, 

n.ºs 4 e 5 das Normas Internas de Funcionamento do Centro 

Multimeios de Espinho, o Grande Auditório (Sala António Gaio), 

no dia 16 de janeiro pelas 16h30m e isentar do pagamento do 

preço no dia 15 de janeiro pelas 21h30m. 

Deliberação Nº 176/2021

Pedido de ocupação da via pública no âmbito da Procissão 

da Festa de São Martinho de Anta – ratificação de despacho

Presente a informação n.º 2430/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-

berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presiden-

te que autorizou o pedido do Pároco Pedro Miguel Rodrigues 

Amorim, para ocupação da via pública, bem como interrupção 

do trânsito em algumas ruas da freguesia, no âmbito da rea-

lização da procissão em honra do Padroeiro São Martinho, no 

dia 14 de novembro (domingo) pelas 11h45m, com o seguinte 

itinerário: Igreja Paroquial, Rua da Igreja, Rua do Passal, Rua 

33, Rua da Tuna Musical de Anta, Rua de São Martinho e nova-

mente a Rua da Igreja até ao Largo de Santo de Anta/Igreja Pa-

roquial, com duração de cerca de 1 hora e 30 minutos. 

Deliberação Nº 177/2021

Pedido de ocupação da via pública no âmbito da Procissão 

de Velas – Imaculada Conceição de Maria

Presente a informação n.º 2458/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-

berou, por unanimidade, autorizar o pedido do Pároco Pedro 

Miguel Rodrigues Amorim para ocupação da via pública, bem 

como interrupção do trânsito em algumas ruas da freguesia, 

no âmbito da realização da procissão de Velas em honra da 

Imaculada Conceição de Maria, no dia 08 de dezembro (quarta-

-feira) pelas 17h00, com o seguinte itinerário: Igreja Paroquial, 

Rua da Igreja, Rua Luís de Camões, Rua das Manas, Rua dos 

Combatentes, Rua da Igreja até ao Largo de Santo Estêvão/

Igreja Paroquial. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 09 de novem-

bro de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor 

de cinco mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta 

e três cêntimos). Cinco milhões novecentos e dez mil cento 

e trinta e sete euros e quarenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e três mil setecentos e 

setenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos. A Câmara foi 

ainda informada que, até ao dia 09 de novembro do corrente 

ano foram cabimentadas despesas no valor de quarenta e oito 

milhões duzentos e sete mil setecentos e cinquenta e seis eu-

ros e vinte e um cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 

até ao mesmo dia no valor de vinte e nove milhões oitocentos 

e noventa e seis mil setecentos e setenta e sete euros e um 

cêntimo. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas no âmbito das competências que lhe estão confiadas.

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 de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica

. ATAS REUNIÃO DE CÂMARA
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// INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
RESULTADOS FINANCEIROS A 31 DE OUTUBRO DE 2021



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de outubro de 2021 é apresentada no quadro seguinte, o 
qual resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da 
classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos – 
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

INFORMAÇÃO FINANCEIRA .
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Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 25 319 170 19 692 315 77,78%
Receitas de Capital 23 952 995 15 855 204 66,19%
Outras Receitas 1 500 1 061 70,70%

Total da Receita 49 273 665 35 548 579 72,15%

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 12 054 222 11 504 701 13 457 622 13 422 783

Impostos Directos 4 701 896 4 663 852 5 646 566 5 543 592
Taxas, Multas e Outras Penalidades 2 378 783 2 183 675 1 196 768 1 155 723
Rendimentos de Propriedade 431 499 431 499 445 822 587 019
Venda de Bens e Serviços Correntes 3 513 275 3 196 815 5 099 126 5 067 758
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 74 483 74 575 70 514 69 864
Reposições não abatidas no Pagamento 825 825 1 061 1 061
Saldo da Gerência Anterior 953 461 953 461 997 766 997 766

Alheia 18 170 753 18 146 020 23 180 194 23 123 562
Passivos Financeiros 7 149 877 7 149 877 8 618 700 8 618 700
Fundos Municipais 5 788 180 5 788 180 6 313 863 6 313 863
Outras Transferências 5 232 696 5 207 963 8 247 631 8 190 999

Total da Receita 29 271 514 28 697 260 35 640 050 35 548 579

RECEITA Outubro - 2020 Outubro - 2021

Própria
37%

Alheia
63%

Receita Cobrada 2021
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Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 14 308 665 13 742 177 15 822 659 14 709 550

Pessoal 7 789 502 7 672 353 8 451 670 8 293 941
Aquisição de Bens e Serviços 6 229 363 5 793 298 6 972 708 6 052 071
Outras Despesas Correntes 289 800 276 526 398 281 363 538

Serviço da Dívida 785 545 785 542 942 886 941 869
Juros e Outros Encargos 98 719 98 716 108 780 107 763
Passivos Financeiros 686 826 686 826 834 106 834 106

Investimento Global 14 082 296 12 866 101 13 711 153 12 663 460
Aquisição de Bens de Capital 6 758 512 5 591 253 13 278 799 12 338 724
Transferências de Capital 7 296 956 7 274 847 405 526 304 616
Ativos Financeiros 26 827 0 26 827 20 120

Restantes Despesas 1 958 219 1 907 204 1 679 876 1 547 152
Transferências Correntes 1 958 219 1 907 204 1 679 876 1 547 152
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 31 134 725 29 301 023 32 156 573 29 862 030

DESPESA Outubro-2020 Outubro-2021

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 23 300 625 16 364 464 70,23%
Despesas de Capital 25 973 040 13 497 566 51,97%

Total da Despesa 49 273 665 29 862 030 60,60%

49%

3%

43%

5%

Despesa Paga 2021 

Encargos Funcionamento Serviço da Dívida

Investimento Global Restantes Despesas
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DÍVIDA Outubro 2020 Outubro 2021
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 15 700 236,75 22 039 019,88

1. Empréstimos 14 548 686,08 20 887 469,21
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 3 228 460,90 5 157 673,67

1. Empréstimos 185 293,98 1 520 869,86
2. Fornecedores e Credores 1 769 752,91 2 293 051,44

2.1. Fornecedores c/c 408 686,39 897 383,26
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 51 634,48 111 488,00
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 1 163 988,85 932 424,23
2.4. Estado e outros entes públicos 63 061,56 67 513,50
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 82 381,63 284 242,45

3. Operações de tesouraria 1 273 414,01 1 343 752,37
3.1. Estado e outros entes públicos 113 551,84 137 082,00
3.2. Clientes e utentes com caução 50 274,83 55 074,83
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1 025 512,74 1 139 259,00
3.4. Outros Credores 84 074,60 282 670,28

3.4.1. Sindicatos 2 105,05 2 205,23
3.4.2. Operações Não-orçamentais 0,00 0,00
3.4.3. Credores de transferências das 
autarquias locais 82,70 10 131,31

3.4.4. Credores de operações orçamentais 0,00 0,00
3.4.5. Credores diversos 81 886,85 270 333,74

Outros 81 886,85 270 333,74
4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

TOTAL 18 928 697,65 27 196 693,55
* Valores provisórios à data de 31/10/2021.
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DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

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 72 644,92 €            
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU" 503533114 72,00 €                   
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS 501121250 180,00 €                 
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 501062769 100,00 €                 
ENERGAIA 504454536 2 604,49 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7 500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4 870,68 €              
ADSE 600000303 863,75 €                 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 513864202 1 250,00 €              
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1 500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28 704,00 €            
FUNDAÇÃO SERRALVES 502266643 25 000,00 €            

TOTAL 2 849 168,93 €       0,82%



(*) Dados Provisórios
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 3 924 117 2 194 991 55,94%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3 351 320 1 755 555 52,38%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 351 320 1 755 555 52,38%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 572 797 439 436 76,72%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 572 797 439 436 76,72%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 28 891 843 16 399 544 56,76%
EDUCAÇÃO 5 418 508 2 936 518 54,19%

ENSINO NÃO SUPERIOR 4 201 314 2 221 346 52,87%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1 217 194 715 172 58,76%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 27 603 27 603 100,00%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 27 603 27 603 100,00%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 21 680 252 12 748 647 58,80%
HABITAÇÃO 70 205 28 233 40,22%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 14 345 568 8 008 469 55,83%
SANEAMENTO 2 084 599 1 369 937 65,72%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2 743 243 1 756 312 64,02%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1 105 985 680 512 61,53%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA1 330 652 905 184 68,03%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS1 765 480 686 776 38,90%
CULTURA 27 902 20 454 73,31%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 1 737 578 666 322 38,35%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 557 572 1 116 253 71,67%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 1 309 149 957 057 73,11%
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 149 322 81 280 54,43%
MERCADOS E FEIRAS 0 0 n.a.
TURISMO 149 322 81 280 54,43%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 99 102 77 917 78,62%
4 OUTRAS FUNÇÕES 1 435 327 878 416 61,20%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1 408 500 858 296 60,94%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 26 827 20 120 75,00%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021 - Outubro

Total Geral 35 808 859 20 589 205 57,50%
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// SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

ATIVIDADES REALIZADAS DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO



Visitas Guiadas
Visita guiada aos vários espaços da Biblioteca, incluindo a Sa-
la-Museu José Marmelo e Silva. São prestadas informações re-
lacionadas com a organização da biblioteca, com vista a orien-
tar o leitor sobre o funcionamento e utilização dos serviços e 
assegurar um apoio efetivo na localização, exploração e uso 
dos recursos de informação disponibilizados nos mais diversos 
suportes. 
Público-alvo: alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário e Público em Geral
26 visitantes

Visitas Guiadas às Exposições Temporárias 
Visita e acompanhamento às exposições, prestando informa-
ção adicional sobre as obras expostas, bem como o/s artista/s 
em causa. Poderão ser acompanhadas de uma atividade práti-
ca de acordo com a exposição e com o público-alvo. 
Público alvo: alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário e Público em Geral
187 Visitantes

Concurso de cartazes
A Paz – Uma responsabilidade de todos
Concurso promovido pela Comissão Nacional da UNESCO.

Entre os 6 e os 9 anos
Tema: Promover a Paz

Entre os 10 e aos 13 anos
Tema: A Paz é uma construção diária

Entre os 14 e os 17
Tema: A Paz é um Direito e um Dever 

Entre os 18 e os 64 anos
Tema: Por um processo de construção conjunto

A partir dos 65 anos
Tema: Por um Bem supremo.
2 participantes

Exposição ““AQUI, ‘AQUI”#017 - Arte Correio 
de crianças e para crianças
“AQUI, ‘AQUI” é a mais recente mostra internacional permanen-
te e rotativa de arte_correio e arte_por_correio curada pelo 
artista Monsenhor enVide neFelibata da companhia Teatro e 
Marionetas de Mandrágora. Esta Mostra é renovada ao dia 31 
de cada mês e conta com obras realizadas por crianças e para 
crianças.
Na cidade de Espinho, este projeto é o resultado de uma par-
ceria do artista enVide neFelibata com o Município e que cons-
ta de exposições internacionais regulares de arte_correio [ 
mail_art ] que decorrem no Museu Municipal de Espinho e na 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, bem como de um 
ciclo de oficinas para turmas e famílias ao longo de todo o ano.
O objetivo deste projeto é promover e elucidar o público sobre 
esta forma de arte através de uma forte vertente pedagógica.
Este é um projeto dirigido a jovens criativos até aos 12 anos 
de idade, todavia de tempos em tempos os adultos submetem-
-nos obras que por vezes consideramos destacar se entender-
mos que foram criados pelas suas crianças interiores ou em 
colaboração póstuma.
A rotatividade das obras permite a revisitação e à criação de 
renovadas coleções confrontando artistas e épocas. Este acer-
vo é também mantido atualizado em formato digital no web-
site www.aquiaqui.yzonk.com e pretende vir a ser um objeto 
de estudo da evolução de novas linguagens plásticas destes 
autores, e eventuais futuras carreiras artísticas, dentro do gé-
nero que é a arte_correio e a arte_por_correio.

3134 Visitantes

Brincar às profissões
Atividade que pretendeu explorar e ampliar o conhecimento 
das crianças em relação às diversas profissões e também per-
mitiu o desenvolvimento de atitudes de respeito e cooperação 
com as pessoas nas suas diferentes funções.
Público: Crianças (dos 6 aos 12 anos de idade).

64 participantes

CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SERVIÇO DE BIBLIOTECAS
A programação cultural da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, acompanhando o desconfinamento 
permitido pela DGS ao longo destes meses, tem vindo a ser mais diversificada e com um crescimento ex-
ponencial de participantes. 
A destacar o IV Encontro da Rede de Bibliotecas da UNESCO, no dia em que se comemorou o 35.º aniversá-
rio da Biblioteca Municipal. Ainda neste âmbito, decorreram ao longo do mês de novembro atividades cul-
turais destinadas a uma grande diversidade de público, culminando com uma apresentação da exposição 
virtual “Do Grão à Mó: moinhos do concelho de Espinho”, com a finalidade de dar a conhecer um património 
e uma arte secular, em vias de extinção, que importa preservar e divulgar, principalmente junto das gera-
ções mais novas.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas pela Biblioteca Municipal, presencial-
mente e on-line, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2021.
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Lançamento do livro “A mulher de vestido ver-
melho que dança na praia” de Pedro Rui Sousa
Estou numa missão para partilhar luz e encorajamento atra-
vés da minha escrita. Procuro rodear-me de beleza e propósito 
enquanto busco respostas para as eternas perguntas. Tenho 
como suporte a filosofia e a espiritualidade e como parceiros 
de criação os trabalhos de Milan Kundera, Hermann Hesse e 
Antonio Tabucchi, entre outros. 
Renasci em Hong Kong, onde vivi exilado durante vários anos. 
Fiz psicanálise durante uma década e hei -de meditar para 
sempre. Acredito no potencial da escrita como ferramenta para 
compreender o passado e projectar o futuro. 
Um dia, vou escrever uma utopia em que todas as personagens 
brilharão sem restrições.
Sinopse
Hong Kong, uma cidade em luta, é testemunha da busca do 
protagonista do romance. A busca por algo que serene o vazio 
existencial e preencha a solidão da qual não consegue escapar.
Guiado pelas circunstâncias, experiências várias e uma vonta-
de incessante de encontrar uma resposta, o autor convida-nos 
a uma viagem intimista, na qual acompanhamos, na primeira 
pessoa, as inquietudes de quem procura Amor nesta sociedade 
digital. 
Em capítulos curtos, numa leitura trepidante, o protagonista 
utiliza um site de encontros para achar o amor, aulas de Fi-
losofia para pensar o mundo, e o próprio projecto de escrita 
como inspiração para o caminho que, inevitavelmente, o leva 
até uma luz no fundo do túnel.
27 participantes

“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.
36 participantes

Autor do mês
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva pretende divulgar 
autores portugueses e estrangeiros.
Assim, mensalmente damos destaque a um autor, dando a co-
nhecer a sua biografia e obra. 
Acompanhamos esta rubrica com o acesso ao catálogo e uma 
mostra bibliográfica no átrio da Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva, onde o utilizador tem conhecimento de todas as 
obras existentes do autor do mês.
396 visualizações
5884 visitantes

Autores espinhenses
Levamos até ao leitor uma rubrica mensal dedicada a autores 
que nasceram, viveram ou ainda vivem em Espinho. Pretende-
mos, com este trabalho, dar a conhecer as obras mais impor-
tantes de várias personalidades que marcaram a vida literária 

e cultural do nosso concelho.
Acompanhamos esta rubrica com o acesso ao catálogo e uma 
mostra bibliográfica no átrio da Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva, onde damos a conhecer todas as obras existentes 
do autor espinhense.
4801 visitantes

Espinho em notícias
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva possui uma vasta 
coleção de imprensa local. Sendo este espólio um manancial 
de informação importante para o conhecimento da história so-
cial, política, económica e cultural do concelho de Espinho, o 
Município tem levado a cabo a digitalização da imprensa local, 
que culminou com a sua disponibilização online.  Atualmente já 
estão disponíveis 8 títulos de periódicos para consulta em livre 
acesso e de forma gratuita. 
Nesse sentido, esta rúbrica, de periodicidade mensal, pretende 
destacar informação que identifique as vivências e tradições 
da nossa terra.
366 Visualizações

Afetos por telefone
Se tem mais de 65 anos, não perca a oportunidade de ouvir 
uma história, contar as suas vivências de infância e receber o 
nosso afeto.
Organização:
Serviços Educativos da Divisão de Cultura e Museologia
Divisão de Ação Social Intergeracional e Saúde
Divisão de Desporto
Câmara Municipal de Espinho
77 participantes

Lançamento do livro “Antítese do amor” de 
Iolanda Grenha
A constatação de que uma vida sem amor seria uma vida sem 
sentido tem alimentado a maturidade da jovem escritora. “O 
amor é um pequeno milagre, capaz de tornar um mero desco-
nhecido na pessoa mais importante da vida de alguém”, su-
blinha Iolanda Grenha. “É capaz de criar conexões profundas 
entre duas almas.”
No seu entendimento, mesclado de sonhos e vivências, o amor 
resgata o melhor de cada pessoa e em simultâneo faz-nos 
sentir vulneráveis. “Para amar é preciso ter coragem, para não 
permitir que o medo de sofrer seja maior do que a vontade de 
experienciar um sentimento tão nobre como o amor.
Este sentimento descrito por Iolanda Grenha, permite-nos al-
cançar a felicidade mais sublime.
“Mas, por vezes, também dá-nos a conhecer o sofrimento mais 
profundo”, acrescenta em busca de um amor perfeito e que, 
em primeira instância, define-o poeticamente.
Ao longo da vida vamos conhecendo as várias nuances deste 
complexo sentimento, desde o amor mais inocente da infância, 
até ao amor mais maduro”. Esta é, sem dúvida, “uma maravi-
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lhosa jornada” plenamente motivadora para agradavelmente 
acompanhar e fletir com que surpreendente autora e poetisa 
por vocação desde os tempos em que esboçou sonhar com o 
amor (arrebatador).
35 participantes

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Exposição “The Abyss (O Abismo)”
LEONIART PROJECT II
» performance pela escola de Ballet Isabel Lourenço
» conversa aberta / conferência com o artista Corrado Leoni e o Monsenhor enVide neFelibata
Sustém a respiração, mergulha fundo no abismo da tua alma…
Exposição Internacional de arte_correio Visionária
sobre
Monsenhor enVide neFelibata ( YZONK.com ) [ PORTUGAL ] e Corrado Leoni ( LEONIART ) [ ITÁLIA ] 
prepararam um intercâmbio artístico mútuo onde a arte_correio tradicional e a MédiaDigital mergulham 
para criar a INÉDITA arte_correio Visionária.
2659 visitantes

Biblio_aproxima
O serviço educativo da Biblioteca Municipal constitui um acervo 
documental destinado ao empréstimo a Associações, Lares.
11 participantes

Lançamento das obras “Tempo intemporal” de 
Maria La-Salete Sá e “De mãos dadas em corru-
pio“ de Maria La-Salete Sá e Fernanda Cabral
“Uma poesia que pode resistir ao tempo...Tal como o amor au-
têntico, que, com o tempo, igual ao vinho do Porto, se vai subli-
mando, também os poemas que se guardam nesta obra, carre-
gados de efeitos do tempo sobre a poetisa, a sua vida, os seus 
pensares e sentires, o amor, as vivências, vêm sublimados pela 
marca da passagem do tempo. Lê-los, senti-los é sentir que tam-
bém em cada um de nós há muito desta poesia... intemporal.”
Sinopse “De mãos dadas em corrupio”
“De mãos dadas brincam a La-Salete e a Fernanda, autoras des-
te livro, com as palavras e as personagens... e também com as 
meninas e os meninos que vão ler o livro. Queres juntas as tuas 
mãos às delas para corrupiar ao som da música das palavras?
Sabes, à tua espera, para também te darem as mãos, estão as 
personagens que vivem dentro das páginas... o cavalinho, o 
pato, a formiga, o vento, o caracol, a pulga, o gato e o cãozinho 
Totó, a bruxa Mimi, a velha e a fadinha do sono, o Pedro e o 
menino do carro amarelo.”
55 participantes

Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
Tema: “Regresso ao planeta poesia”
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música: Duo Saras
Sara Castro
Sara Príncipe
50 participantes

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.
42 participantes

“Histórias da Vida em Dó Maior”, por Ana Este-
ves e Lúcia Barbosa
Lenda da estrela do mar
“Há muitos, muitos anos atrás, existiam dois reinos diferentes: 
o reino do Sol e o reino da Lua.
Durante o dia, reinava o Sol - um rei muito severo.
Durante a noite, reinava a Lua - uma rainha muito bondosa.
Uma estrela curiosa quis conhecer o mundo durante o dia, mas, 
todos nós sabemos, que as estrelas pertencem ao reino da noi-
te!
O que terá acontecido?”
20 participantes

Oficina de barro “Abóboras de Halloween”
Oficina de criação de abóboras alusivas ao Hallowen, usando a 
técnica de moldagem de barro.
14 participantes
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Exposição ““AQUI, ‘AQUI”#018 - Arte Correio de crianças e para crianças
“AQUI, ‘AQUI” é a mais recente mostra internacional permanente e rotativa de arte_correio e arte_por_correio curada
DIREÇÃO ARTÍSTICA E CURADORIA Monsenhor enVide neFelibata
CONCEÇÃO DO ESPAÇO EXPOSITIVO Monsenhor enVide neFelibata
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EXPOSITIVO Hélder Silva, Inês Mota, Monsenhor enVide neFelibata
CONSULTADORIA ARTÍSTICA Migvel Tepes
PRODUÇÃO YZONK.com
CO-PRODUÇÃO Teatro e Marionetas de Mandrágora & Escola da Marioneta
SERVIÇO EDUCATIVO Serviço Educativo da Divisão de Cultura e Museologia da CME
APOIO À PRODUÇÃO Clara Ribeiro & Filipa Mesquita
APOIO Município de Espinho & Biblioteca Municipal José Marmelo Silva
APOIO FINANCEIRO Direção-Geral das Artes & Ministério da Cultura da República Portuguesa
2088 Visitantes

Exposição “Árvore do tempo: 35 anos de biblioteca em Espinho”
A Biblioteca de Espinho já viveu momentos marcantes ao longo das três décadas e meia que este ano se assinalam: 
desde o exíguo espaço ocupado no edifício da Câmara Municipal até ao edifício próprio, criado de raiz, que ocupa 
hoje, passando pelo colégio Nossa Senhora da Conceição e pelo Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Alterou 
procedimentos, acompanhando o evoluir da sociedade, passando de um sistema de recolha de dados bibliográficos 
numa folha, que depois eram passados por um único elemento para o computador existente no espaço, até ao catá-
logo totalmente informatizado e a operar em ambiente web. Em suma, existem já um sem-número de alterações que 
constituem a identidade da Biblioteca. 
A consciência do quanto se evoluiu é potenciada quando exposta em linha cronológica, convidando os nossos utili-
zadores a uma viagem pelos 35 anos.
2088 visitantes

Apresentação da revista “[sem] Equívocos” de Augusto Canetas
Tema: cidadania
30 participantes

Cedência da sala polivalente para o CINANIMA
37 participantes

IV Encontro da Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da 
UNESCO
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva acolheu, o IV Encontro da Rede de Bibliotecas Associadas 
à Comissão Nacional da UNESCO, no dia em que comemorou o seu 35.º aniversário.
A sessão de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel 
Reis e da representante da Comissão Nacional da UNESCO, Fátima Claudino, dando início a um dia de 
trabalho entre bibliotecários de vários pontos do país.
25 participantes

Exposição (in) Tolerância (s)
Desde 1976, a Cerciespinho procura sensibilizar a comunidade para o respeito pelo outro e pela 
diferença. Ao longo de 45 anos de atividade criou serviços para responder às necessidades da popu-
lação com deficiência e incapacidade ou em situação de exclusão social, nomeadamente o Centro de 
Atividades Ocupacionais, o Centro de Formação Profissional, Centro Comunitário, Serviços de Apoio 
Domiciliário, Serviços Residenciais, Centro de Recurso para a Inclusão, Intervenção Precoce e Centro 
de Apoio à Vida Independente.
Na Cerciespinho, ser tolerante significa defender os direitos humanos, promover a cidadania e a qua-
lidade de vida da pessoa com deficiência e incapacidade e em situação de exclusão social.
O contributo de todos é fundamental para a inclusão social dos nossos clientes. A intervenção dos 
nossos colaboradores, o envolvimento dos nossos parceiros e a disponibilidade dos nossos volun-
tários para garantir a participação dos nossos clientes na comunidade, à procura da inclusão plena.
Este olhar visa demonstrar o que é ser tolerante através da inclusão e destacar a importância de 
todos neste propósito.
1126 visitantes
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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
120 participantes

SERVIÇO DE PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA

O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimento 
cultural e preservação da memória coletiva da comunidade local através de duas exposições permanentes dedicadas a anti-
ga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte Xávega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de exposições 
temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao grande público os mais variados e conceituados trabalhos nas 
áreas da pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito da história e do património local o Museu Municipal já produziu 
vinte exposições, que foram fruto de um minucioso trabalho de investigação histórica. Compete ao MME promover a reco-
lha, estudo e preservação da história e memória social no território que, em Espinho, teve como pilares fundamentais do 
desenvolvimento municipal e da identidade singular do concelho, fatores como a instalação de comunidades piscatórias e 
indústrias como a conserveira,  a emergência de uma colónia balnear de prestígio e o tipo de arquitetura e urbanismo a ela 
associados, sempre em paralelo com a implantação do caminho-de-ferro e o desenvolvimento económico, político e social 
que sempre lhe são inerentes. Assim, abarca o estudo de temas que vão desde a história local à arqueologia, à etnografia, à 
inventariação e estudo do património industrial, náutico, entre outros relevantes para a caraterização da realidade cultural 
do município. 

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Exposição virtual “Do Grão à mó: moinhos do concelho de Espinho”
Um pequeno grão da nossa história moído ao sabor da água.  
A história das freguesias que integram o concelho de Espinho caracterizou-se pela sua ruralidade, uma vez que 
uma grande parte da população dedicava-se ao trabalho agrícola, também pelo seu património de cariz etnoló-
gico – moinhos hidráulicos, movidos pela força da água que corre através das ribeiras do Mocho, de Silvalde e 
de Rio Maior, permitindo a moagem dos cereais.
Tendo conhecimento da existência deste património, surgiu a vontade de conhece-lo melhor e, sobretudo, 
comunicar às gerações mais novas o valor que este teve à altura, convertendo-se num recurso de elevado 
desenvolvimento económico e social.
A intenção deste projeto passa por dar a conhecer marcas que identificam a vida e cultura de um povo que 
merecem ser preservadas.
110 participantes

Bebéteca “Contos bebés - Conta Outra” por 
Rita Sineiro
Para os bebés, o lugar das histórias e das cantigas é o colo, e 
os contos são sempre brinquedos. Coelhos, ratinhos, monstros 
amigos, tigres patetas e ursos trapalhões... Vamos brincar?! 
Sessão de contos para bebés com direito a histórias, cantigas, 
cucus e muito brincar.
Destinatários: crianças a partir dos 3 meses e famílias
23 participantes

Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
Tema: “Livros em festa”
Leituras: Coletivo da Onda Poética
45 participantes
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EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
setembro a novembro as exposições “As Cores da Memória”, 
retrospetiva da pintura de António Carmo”, “Caligrafia dos Lu-
gares Invisíveis”, de Filipe Larangeira, “Arte-Xávega”, fotogra-
fia de Hugo Pais Ribeiro, “O Regresso do objeto: Arte dos anos 
1980 na Coleção de Serralves”, “Registos”, de Maria Afonso , 
“Love & Life”, de Migvel Tepes e o 5.º Concurso de Fotografia 
Ilustre Amarantino, dedicado ao pintor António Carneiro.

“As Cores da Memória”
O pintor António Carmo voltou a Espinho em 2021 para uma 
exposição retrospetiva – “As Cores da Memória” –, fruto do 
seu trabalho artístico desenvolvido ao longo de mais de cin-
quenta anos. A sua pintura continua a surpreender-nos pela 
intensidade da cor e singularidade do movimento que deixa 
transparecer nas telas.  Um ecletismo criativo, nas palavras 
do Maestro António Victorino d’ Almeida, caracterizado por 
uma robusta e saudável firmeza. A magia das formas e o jogo 
das cores que apresenta nos seus trabalhos, fazem do artista 
nascido no Bairro da Madragoa, em Lisboa, um “pintor-poeta”, 
cronista de uma história cheia de visualidade, realismo des-
critivo e simplicidade pictórica. Os seus óleos sobre tela e os 
desenhos a tinta da china, materializam uma pintura figurativa 
de feição expressionista, muito presente na pintura clássica 
e renascentista, destacando o ser humano em toda a sua ple-
nitude: a beleza do corpo; o amor; a paz; a essência da arte. 
São cores presentes na nossa memória, luminosas e feéricas, 
intensas e suaves, de azuis, amarelos, vermelhos e laranjas, 
que preenchem corpos volumosos e voluptuosos. Estamos pe-
rante um Mestre da pintura com um extraordinário percurso 
nacional e internacional, empenhado na produção artística e 
na divulgação da arte. “As Cores da Memória” é uma exposição 
que é o reflexo da sua liberdade de criar, interventiva e sem 
limites, ritmada de luz e harmonia, e que reflete o seu estilo 
inconfundível de ver o Mundo. 

“Caligrafia dos Lugares Invisíveis”
“Quando se habita nos outros, todos esses lugares habitam em 
nós e descrevem linhas que a memória gosta de confirmar.” In 
“Caligrafia dos Lugares Invisíveis”.
Filipe Lanhoso Larangeira, nasceu no Porto em 1975. Licen-
ciado em Som e Imagem, desde muito jovem que foi absorvido 
pela música e acústica dos espaços, pelas potencialidades das 
artes plásticas e performativas, e com as capacidades da fo-
tografia e do vídeo como objeto de documentação e criador 
de dinâmicas interativas. Habita o mesmo local que trabalha e 
gere o tempo entre as tarefas diárias de casa e jardim e o seu 
laboratório de som e artes plásticas. 

“Arte-Xávega”
O projeto fotográfico de Hugo Pais Ribeiro centra-se na com-
panha de pesca “Pedro o pescador”, em atividade na Praia do 
Torrão do Lameiro em Ovar, e foi desenvolvido ao longo de 
dois meses no ano 2020, num total de 17 sessões. O artista 

teve a oportunidade de experimentar e participar em todas as 
etapas da Arte Xávega criando uma forte ligação com os pes-
cadores. 

“O Regresso do objeto: Arte dos anos 1980 na Cole-
ção de Serralves”
A exposição “O Regresso do objeto: Arte dos anos 1980 na 
Coleção de Serralves” apresenta uma seleção de obras de ar-
tistas portugueses e internacionais que sedimentaram os seus 
discursos artísticos nos anos 1980. Se, por um lado, eles pa-
recem personificar exemplarmente as transformações a que 
a arte foi sujeita nesse período ― o regresso à figuração e a 
reintrodução da solidez, visual e tátil (o regresso do objeto), 
depois das práticas de teor linguístico e eminentemente des-
materializado que caracterizaram a arte das décadas imedia-
tamente anteriores ―; por outro lado, a complexidade das suas 
práticas excede as ideias preconcebidas sobre a arte dos anos 
1980, sublinhando ser este o momento em que diferentes pa-
radigmas herdados da pintura, da escultura, da fotografia e da 
arte conceptual puderam coexistir. Assistimos a um regresso 
a temas clássicos da história da arte, ao ressurgimento de um 
imaginário figurativo e metafórico associado a títulos poéti-
cos e evocativos e à proximidade com as artes decorativas e 
a cultura popular. Esta diversidade relaciona-se com o começo 
da globalização que coloca em contacto e em influência mútua 
culturas muito diversas. A exposição é uma oportunidade para 
revisitar a produção artística desta década que, representando 
o fim do isolamento a que a ditadura tinha votado Portugal, re-
vela um crescente sincronismo com o contexto artístico inter-
nacional.” Artistas representados: Rui Aguiar, Joaquim Bravo, 
Gerardo Burmester, António Campos Rosado, José Pedro Croft, 
Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Ana Jotta, Harald Klingelhöller, 
Juan Muñoz, Rui Sanches, entre outros.

“Registos”
A exposição “Registos” da artista Maria Afonso, é uma mostra 
que é composta por várias mostras, ou parte delas. Assim: “A 
Seiva I e II”, “Narrativas”, “Raízes #2” e “As Sombras de um Le-
que”. O que têm em comum? A matéria, a linhas, as manchas, 
as letras. Numa palavra, o desenho. São os Registos® do uni-
verso cognitivo e emocional de Maria Afonso.

“Love & Life”
A exposição “Love & Life”, de Miguel Tepes, exterioriza com 
um conjunto de elementos, as experiências e os desejos vi-
vidos onde certezas foram encontradas. O Verde, o Espaço, a 
Maçã, a Oferta, o Tampo e o Ralo representam retrato, valor 
ou ligação, bem como a ausência ou ilusão dos mesmos. A es-
trutura em três capítulos da obra de Kafka e análise visual na 
criação de espaço cénico ou adereços permitiu o arranque para 
um projeto que ainda não tinha rumo, contudo a própria ideia 
de metamorfose tomou conta do trajeto que acabou por ter. 
Os destinos perseguidos foram atropelados e transformados, 
a vida seguirá um novo sentido.
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SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL

O Serviço Educativo do Museu Municipal de Espinho realizou nos meses de setembro a novembro as 
atividades seguintes:

Visitas guiadas às exposições temporárias - 321 participantes
“Em família no Museu” - 18 participantes
“O Museu vai às Escolas” – 52 participantes

EVENTOS NO FACE

Concerto no âmbito dos “Sons no Património” 2021, numa or-
ganização da Área Metropolitana do Porto, que este ano con-
tou com a presença do músico Rogério Charraz, que apresen-
tou o álbum “O Coreto”. Espetáculo da Companhia e Teatro de 
Marionetas de Mandrágora, “História de um Gato e de um Rato 
que se tornaram amigos”. Oficina artística com o pintor Antó-
nio Carmo. A oficina artística de criação de rótulo e embalagem 
com inspiração na gráfica da antiga fábrica de conservas Bran-
dão, Gomes. Concerto no âmbito do programa MATER’ 17, da 
Área Metropolitana do Porto, que contou com a participação 
de elementos dos coros do Orfeão de Espinho e dos Amigos 
da Música.

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

SERVIÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL

Nos meses de setembro a novembro o Serviço de Promoção Cultural organizou o projeto “Holograma”, 10 concertos no Audi-
tório de Espinho, com uma forte envolvência comunitária e que contou com a participação do Centro Comunitário da Ponte de 
Anta, Centro Social de Paramos e ADCE, em colaboração com a Casa da Música, Área Metropolitana do Porto e Academia de Mú-
sica de Espinho. Também realizou as seguintes atividades no âmbito do CINANIMA 2021: visionamento e seleção de filmes para 
as escolas do pré-escolar e 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclo, escolas secundárias e famílias. Estas sessões constituíram a programação 
dos projetos “As escolas vêm ao Cinanima” e “O Cinanima vai às Escolas”, projeto disponibilizado às escolas de todo o país e de 
outros países de expressão portuguesa.  Organizou e geriu o programa “as escolas vêm ao Cinanima”, para os diversos graus de 
ensino. Coordenou a edição e o texto para o “Jornal da Pequenada”. Realizou o trabalho de conceção e montagem da exposição 
de ilustração Animanostra, “Dá-me um Desenho”, Trabalhou na conceção, execução e montagem das instalações “O Cinanima 
no Jardim”, “Caixas de Luz”, “Sala de Bem-Estar”, e outras atividades em várias áreas, no âmbito da organização do CINANIMA.
O Serviço de Promoção Cultural realizou ainda a “Corrida Limpa Praias” do Projeto “Há Rio e Mar – Há lixo para transformar” e 
elaborou o relatório da Bandeira Azul 2021, projeto reconhecido pela Associação Bandeira Azul, que atribuiu a Espinho o galar-
dão de “Município mais Azul da Região Norte”.

Concertos do Projeto “Holograma” – 2.000 pessoas
Sessões escolas Cinanima – 1.734 pessoas
Corrida Limpa Praias – 70 participantes
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TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LOJA DE TURISMO

 SETEMBRO’21
 Visitantes Nacionais: 42
 Visitantes Estrangeiros: 91
 
 OUTUBRO’21
 Visitantes Nacionais: 43
 Visitantes Estrangeiros: 59
 
 NOVEMBRO’21
 Visitantes Nacionais: 37
 Visitantes Estrangeiros: 16

ESPINHO MARCOU PRESENÇA NA 22ª EDIÇÃO 
DO XANTAR 

XANTAR é a única Feira Internacional de Turismo Gastronómi-
co credenciada da Península Ibérica. Uma privilegiada platafor-
ma no âmbito da promoção dos destinos turístico-gastronómi-
cos com ampla difusão nos órgãos de comunicação social.  
O certame, oferece cinco dias de atividades dirigidas a pro-
fissionais e amadores e tem por objetivo a aposta numa ali-
mentação equilibrada baseada em produtos de qualidade. De-
fende a qualidade da Gastronomia e do Turismo Sustentável 
e Saudável, fundindo tradição e inovação típicas dos territó-
rios representados, através de Showcookings de cozinha ao 
vivo, degustações comentadas, exposições, provas temáticas, 
conferências de especialistas, apresentações de produtos 
inovadores e muitas mais iniciativas. Permite assim conhecer 
e experienciar os destinos gastronómicos e enológicos mais 
vanguardistas de Espanha, Portugal e América Latina.   
Uma promoção em parceria com a Entidade Regional de Turis-
mo do Porto e Norte, com o objetivo de potenciar a visibilidade 
e o prestígio da marca turística Porto e Norte de Portugal no 
Mercado Ibérico, com especial ênfase no Produto Estratégico 
Gastronomia Vinhos, no sentido de consolidar a notoriedade 
daquela marca.  
No dia 4, dia dedicado à região do Porto e Norte, além de um 
showcooking de Caldeirada de Peixe de Espinho e de vários 
momentos de degustação de produtos gastronómicos, alguns 
deles promovidos por agentes económicos locais, o Município 
teve oportunidade de promover, entre outros, eventos estra-
tégicos tais como o Festival Mar-Marionetas com a presença 
das mascotes Mário e Neta, e o Festival de Estátuas Vivas com 
a performance de uma estátua viva. 

FORJAR E BULIR - 2.ª EDIÇÃO 

Trabalho ao vivo:  
Sandra Duarte | Vidro: 
Após várias formações, começou a trabalhar o vidro em 1996, 
e, até hoje, continua com esta arte milenar. Com atelier na rua 
9, onde colecionadores, artistas e entidades, puderam ver, 
como se faz e como tudo acontece. Com inúmeras exposições 
no seu curriculum e pecas pelo mundo inteiro, a artista, conta 
no seu portfólio com peças expostas em vários museus. 

Ana Reis | Cerâmica: 
Depois de se aposentar dedicou-se às Artes, considerando -se 
autodidata. Participou em diversos workshops e cursos dire-
cionados a técnicas específicas de exploração artística. Explo-
ra as Artes Decorativas nomeadamente a pintura, encaústica, 
vitrofusão e cerâmica. Foi na cerâmica que encontrou a sua 
expressão artística. 

Susana Nunes | Joalharia: 
Arte Sensível: A artista procura criar ligações e sensações úni-
cas entre uma peça e quem a vai usar. Por vezes as pessoas 
não se dão conta, mas, uma joia pode ser algo muito pessoal e 
intransmissível e ter um simbolismo muito intenso para quem 
a usa. 

Animação: BE ALL YOU WANT TO BE              
Academia de guitarra e loja de artigos de design, que também 
vende alguns livros, acessórios e muito mais.. Tem ainda uma 
cafetaria onde pode relaxar e apreciar tudo isto! 

Menu “Forjar e Bulir”:
Com o objetivo de criar uma nova dinâmica ao evento em par-
ceria com agentes locais, neste caso, a Confraria da Caldeira-
da de Peixe e Camarão de Espinho e o Restaurante “Lambe a 
Beiça”, que já é parceiro do evento, esta é uma oportunidade 
para sentar à mesma mesa todos os artesãos, num momento 
de convívio e partilha de ideias. 
O mote, a Nossa Gastronomia, aqui tão bem representada pela 
Confraria, onde o protagonista é o peixe da nossa xávega. 
Local: Restaurante Lambe a Beiça 
Confeção: Confraria de Espinho 
Público: Artesãos Forjar e Bulir e outros que se queiram juntar 
ao convívio (mediante disponibilidade do espaço) 
Ementa: entradas + prato principal — Caldeirada de Peixe + be-
bida + sobremesa.
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AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL 
Manteve-se o atendimento presencial em todos os espaços 
de atendimento da DASIS (FACE e Pólo da Junta de Freguesia 
de Espinho), nomeadamente para apoio ao preenchimento dos 
formulários de candidatura a habitação social, candidaturas ao 
Programa FESM2021, Medida COVID-19, apoio na articulação 
e encaminhamento de situações para entidades de apoio na 
comunidade e informação acerca dos apoios existentes (no-
meadamente direitos sociais/estruturas de apoio/contactos); 

Manteve-se o acompanhamento regular da família que regres-
sou a Guetim após ter ficado desalojada em março de 2020, 
por forma a reforçar a sua reintegração na comunidade de ori-
gem e reestruturar algumas dinâmicas da família.

HABITAÇÃO SOCIAL 
Deu-se continuidade à realização dos atendimentos presen-
ciais em todos os espaços de atendimento (FACE, Espaço Co-
mum e Casa do Bairro), com marcação e sem marcação, assim 
como retoma das visitas domiciliárias para registo de necessi-
dades e para acompanhamento de maior proximidade.

Articulação com os serviços da comunidade, no sentido de le-
var 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 e do Protocolo de RSI o acompanha-
mento das situações de Ação Social e de RSI.

Apoio psicossocial aos residentes, nomeadamente na media-
ção 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.

Manteve-se a prestação de informação sobre o Programa 1º 
Direito, sempre que necessário e solicitado.
 

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 
Foi assegurada a presença nas reuniões do Núcleo Local de 
Inserção (NLI) de Espinho.

TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O CHVNG/E 
No período em análise, foram registadas 90 (noventa) utiliza-
ções no âmbito do transporte municipal para o CHVNG/E.  

REDE DE APOIO ALIMENTAR
Para além da recolha dos produtos doados pelo Supermercado 
Mercadona, com o início do ano letivo 2021/2022 foi também 
retomada a recolha das refeições excedentes da Escola Dr. Ma-
nuel Gomes de Almeida e da Escola Sá Couto, com entrega das 
mesmas no Centro Paroquial de Espinho.
 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL 
PARA 2021
Medida de Apoio à Saúde e Medida COVID-19 
No âmbito do Programa FESM para o ano de 2021, no que res-
peita à Medida de Apoio à Saúde foram apoiados 5 agregados 
familiares, no montante de 1 631,00€.
No que diz respeito à Medida COVID-19, no período em análise 
não foi registado nenhum pedido.
 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATA-
LIDADE 
“Cheque Bebé - Nascer em Espinho” 
 No âmbito do programa, em setembro efetuou-se o pagamen-
to de 37 apoios relativos ao ano de 2021 (apoio a 17 bebés de 
1º ano de vida e apoio a 20 bebés de 2º ano de vida). 
Ainda relativo a este programa, mantém-se a preparação dos 
processos que vão diariamente dando entrada.
 
 

VOLUNTARIADO | PROJETO VOAHR MUNICÍPIOS
 Projeto Metropolitano de Voluntariado (V17)
Foi mantido o acompanhamento regular no âmbito do Projeto 
VOAHR Municípios, nomeadamente através da participação na 
avaliação de impacto do projeto e no seu IIIº Encontro, subor-
dinado ao tema “Voluntariado e Inovação”, realizado na Maia a 
17-11-2021. 
Tem sido mantida a receção, entrevista e encaminhamento 
de novos/as voluntário/as nos perfis disponíveis, e tem sido 
articulada com as entidades promotoras de voluntariado as 
necessidades sentidas.
Foi iniciado o Projeto Metropolitano de Voluntariado, tendo a 
Divisão participado na reunião na Área Metropolitana do Porto 
de 15 de setembro, e foram iniciados os trabalhos preparató-
rios e de diagnóstico conjunto.
 
 

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE 
Foi dada continuidade ao atendimento presencial aos emi-
grantes, sendo os assuntos mais relevantes na relação com 
os utentes, a resolução de problemas com reformas do estran-
geiro. 

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
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PROGRAMA REDE SOCIAL
No âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abri-
go de Espinho (NPISAE), foi realizada uma reunião Geral, na 
tarde do dia 5 de novembro, online.

No dia 15 de novembro, foi dinamizada uma reunião do Núcleo 
Executivo da Rede Social de Espinho.

No dia 19 de novembro, foi realizada uma reunião do Conselho 
Local de Ação Social (CLAS) de Espinho.
 

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO 
DESCRIMINAÇÃO (PMIND) - Diagnóstico Local - 
Dia Municipal para a Igualdade
Assinalado a 26 de outubro de 2021 no Fórum de Arte e Cultu-
ra de Espinho, a DASIS, em parceria com a Empresa Consultora 
Logframe, encontra-se a desenvolver e a implementar o Plano 
Municipal para a Igualde e Não Descriminação (PMIND) do con-
celho de Espinho.
Como forma de assinalar o Dia Municipal da Igualdade, que se 
celebra anualmente no dia 24 outubro, visando colocar no foco 
das atenções na temática enquanto promotora de Desenvolvi-
mento e Cidadania, realizou-se no passado dia 26 de outubro, 
no FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, um momento de 
trabalho e reflexão integrado no âmbito do diagnóstico local, 
no qual se privilegiou uma metodologia de trabalho participa-
tiva (world café).
O momento serviu então para a apresentação do processo do 
Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação-PMIND, 
bem como de um momento de recolha de dados junto dos par-
ticipantes no âmbito do tema, nomeadamente em áreas como 
a educação e juventude, trabalho e emprego, saúde e ação so-
cial, cultura, desporto e lazer.
Esta sessão foi presidida pela vereadora, Drª Leonor Lêdo da 
Fonseca, onde estiveram também presentes representantes 
de diversas instituições locais, nomeadamente: Câmara Muni-
cipal de Espinho; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 
Universidade Sénior; Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional; Gabinete de Apoio ao Empresário e ao Empreendedor; 
ACES Gaia/Espinho; Centro Social de Paramos; CERCI - Coo-
perativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado); 
ADCE-Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espi-
nho; Segurança Social; Associação Jovem-FEST-Festival Novos 
Realizadores; Academia do Mar Surf School.

Focus Group - 18 de novembro de 2021 - dando continuidade 
aos trabalhos do Diagnóstico Local, no âmbito da implementa-
ção do Plano Municipal para a Igualdade e Não Descriminação 
(PMIND) do Concelho de Espinho, realizou-se no passado dia 
18 de novembro um momento de trabalho e reflexão no qual 
participaram diversos representantes de instituições e servi-
ços do Concelho, e onde se debateu e aprofundou a área do 
Espaço Público, Segurança, Ambiente, Transportes e Habita-
ção, visando identificar os pontos fortes e fracos, recolhendo 
simultaneamente contributos para colmatar as necessidades 

identificadas.
O evento realizou-se em formato on-line, através da platafor-
ma Teams, e no qual participaram, em dinâmica Focus Group, 
os presidentes das Juntas das Freguesias de Anta/Guetim, de 
Silvalde e de Paramos, a PSP de Espinho, o Gabinete de Apoio 
ao Empresário e ao Empreendedor, assim como representan-
tes das Divisões Municipais de Ação Social, Intergeracional e 
Saúde, Obras Particulares e Licenciamentos, Planeamento e 
Projetos Estratégicos, Obras Municipais e da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo.

Questionários On-line – iniciados a 22 de novembro - atual-
mente, e também no âmbito do processo para o diagnóstico 
do PMIND, encontra-se em curso a aplicação de questionários 
on-line dirigidos a diferentes públicos-alvo, nomeadamente 
aos Cidadãos do Município de Espinho, Professores/as, Educa-
dores/as e Alunos/as do 3º Ciclo e Secundário, Profissionais 
da área da Saúde, Dirigentes e Colaboradores(as) da Câmara 
Municipal, Gestores e Dirigentes de Empresas, bem como aos 
Dirigentes e Técnicos de Associações Desportivas, Culturais e 
Recreativas, bem como de Instituições que intervêm na área 
social do Município de Espinho.

VIDEOCONFERÊNCIAS / WEBINÁRIOS / AÇÕES 
DE FORMAÇÃO
Início da participação de dois elementos da DASIS no Curso 
de Formação “Diagnóstico Social” - 1ª Edição, promovido pela 
Forminho no âmbito do Plano de Formação desenvolvido pela 
Área Metropolitana do Porto;

Participação na sessão de esclarecimento promovida pelo Pro-
grama Bairros Saudáveis que decorreu no dia 12 de outubro, 
online;

Participação nas reuniões promovidas pela Rede Nacional 
Housing First, que decorreram nos dias 29 de setembro, 20 de 
outubro e 24 de novembro, online;

Participação no word café promovido no âmbito da elabora-
ção do Plano Municipal para a Igualdade de Não Discriminação 
(PMIND), que decorreu no FACE, na tarde do dia 26 de outubro;

Participação no focus group promovido no âmbito da elabora-
ção do Plano Municipal para a Igualdade de Não Discriminação 
(PMIND), que decorreu via Plataforma Teams, na manhã do dia 
18 de novembro;

Participação na IX Semana de Reabilitação Urbana, que decor-
reu na Alfândega do Porto.

Participação no WEBINAR - PRR | Requalificação e Alargamen-
to da Rede de Equipamentos e Respostas Sociais, que decor-
reu na manhã do dia 30 de novembro, online;
Participação na Sessão de Informação e Debate sobre Pobreza 
Energética, promovida pela EAPN Portugal, na manhã do dia 
30 de novembro, online. 
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EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROJETO A NATUREZA É A MELHOR SALA DE 
AULA (NSA)
A Natureza é a melhor Sala de Aula” (NSA) é um projeto educa-
tivo do CRE.Porto para a comunidade escolar da Área Metropo-
litana do Porto, iniciado em 2018, inspirado no FUTURO. Com 
este projeto pretende-se estimular a utilização da Natureza 
como um espaço e um recurso privilegiado de ensino-apren-
dizagem e assim exponenciar o contacto de crianças e jovens 
com o meio natural. 
Tem como principal objetivo promover o contacto das crian-
ças e jovens com o meio natural existente na escola ou área 
circundante e, em simultâneo, potenciar as aprendizagens es-
senciais de áreas disciplinares inscritas e desenvolver compe-
tências transversais em destaque no perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória. 
A Comunidade Educativa da Área Metropolitana do Porto que 
integra este Projeto tem demonstrado um envolvimento cres-
cente e significativo e evidenciado que a Natureza é de facto 
um microcontexto de aprendizagem a privilegiar. 
O projeto “A Natureza é a melhor Sala de Aula” está estrutura-
do da seguinte forma:
• Identificação das escolas/ mobilização para o projeto;
• Disponibilização de Guiões Orientadores das Aulas na Natu-
reza;
• Realização das atividades;
• Ação de formação para docentes;
• Ação de formação para técnicos;
• Avaliação.
No dia 24 de novembro realizou-se uma reunião, via zoom, com 
o objetivo de apresentar o projeto NSA no ano letivo 21/22 e 
partilhar o cronograma proposto para esta edição.

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

REGIME DE FRUTA ESCOLAR | 2021/2022
O Regime Escolar (RFE), instituído no âmbito da União Europeia, consiste na distribuição de uma peça de fruta, duas vezes 
por semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas públicas.
Durante o ano letivo 2021/2022, o Regime Escolar abrange 1.067 alunos das escolas públicas do 1.º ciclo do concelho de 
Espinho. 
Serão distribuídas 68.580 peças de fruta (maças, pêras, clementinas, tangerinas, laranjas, bananas, cerejas, pêssegos, 
tomates e cenouras).
O programa prevê, para além da distribuição da fruta, a realização de atividades no meio escolar, que visem o desenvolvi-
mento de competências de alimentação saudável e o conhecimento da origem dos produtos agrícolas.
De forma a incentivar os mais jovens a consumirem alimentos saudáveis, no ano letivo 2021/22 foi criada ainda uma 
mascote – “O Frutecas” – personagem que ilustra uma caderneta, com atividades e passatempos relacionados com a temá-
tica. Em cada distribuição será entregue um cromo para colar na caderneta, procurando-se relacionar um comportamento 
alimentar saudável com a prática da coleção de cromos tão valorizada pelos mais novos. 

PROJETO NA ESCOLA EU TENHO TUDO – PROTO-
COLOS DE COOPERAÇÃO
O projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surge de uma parceria efe-
tuada com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e 
com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida.
Este projeto surgiu da necessidade de disponibilizar às crianças 
abrangidas pelas medidas seletivas e adicionais, a possibilida-
de de, em contexto escolar, poderem beneficiar de um conjunto 
de serviços terapêuticos visando não só as suas aprendizagens 
académicas como também as questões relacionadas com o seu 
desenvolvimento pessoal e social, saúde e bem-estar.
O objetivo é garantir que as crianças usufruam de tempos peda-
gogicamente enriquecedores e complementares às suas apren-
dizagens, procurando desenvolver um conjunto de estratégias, 
assentes em parcerias sólidas com os agentes educativos e so-
ciais, apostada numa metodologia solidária e inclusiva.
A Câmara Municipal de Espinho, através de Protocolo com o Cen-
tro Social de Paramos assegura os apoios na área da Terapia da 
Fala, Fisioterapia, Psicologia e Dança Terapêutica.
É, também, assegurado apoio na área da psicomotricidade e 
adaptação ao meio aquático através de um técnico do município.
A Câmara Municipal de Espinho, através de Protocolo com o Ae-
roClube da Costa Verde (Secção de Hipismo), assegura quatro 
sessões semanais de Hipoterapia a crianças abrangidas pelas 
medidas seletivas e adicionais que frequentam as escolas do 
concelho.
Disponibiliza, ainda, o transporte dos alunos inseridos neste pro-
jeto, da escola para o centro hípico de Paramos e deste para a 
escola.
A proposta de continuidade do projeto para o ano letivo 
2021/2022 surge tendo em consideração os grandes benefícios 
que as medidas implementadas tiveram para as crianças inseri-
das na educação inclusiva.

AM ESPINHO  n.º 5         novembro de 2021        36



ENSINO DE MANDARIM | ANO LETIVO 
2021/2022
A Câmara Municipal de Espinho, tendo em consideração que o ensino do Mandarim e a divulgação da cultura 
e da história chinesas são um projeto pedagógico e estratégico para as escolas e para as crianças do conce-
lho, celebrou o Memorando de Entendimento para a introdução de um projeto-piloto de ensino de mandarim 
nas escolas do ensino básico do concelho de Espinho com a Universidade de Aveiro.
Para este ano letivo, o programa de ensino Língua e Cultura Chinesa no ensino básico, contempla a leciona-
ção de uma hora semanal para as 22 turmas do 3.º e 4.º ano do ensino básico, de acordo com o calendário 
escolar.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE ESPINHO E OS AGRUPAMENTOS DE ES-
COLAS DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA E DR. 
MANUEL LARANJEIRA | ANO LETIVO 2021/2022
No âmbito das competências transferidas pelo Ministé-
rio da Educação para os municípios, através do Decreto-Lei 
n.º144/2008 publicado em Diário da República a 28 de julho, 
tornou-se fundamental o estabelecimento de “Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Espinho e os Agrupamentos 
de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laran-
jeira”, para desenvolvimento de atividades que permitem o 
funcionamento dos jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º 
ciclo da rede pública.
Neste sentido, em harmonia com o quadro de atribuições e 
competências, será estabelecido um Plano Orçamental, para 
vigorar durante o ano letivo englobando o financiamento de 
diversas vertentes nos estabelecimentos de educação pré-
-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico por parte do Município 
de Espinho, tais como:
• Material Escolar para todos os alunos do ensino pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico;
• Material Escolar para todos os alunos do ensino pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico, que frequentam, respetivamente, os 
serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família e Com-
ponente de Apoio à Família;
• Material de Higiene e Limpeza para as salas dos alunos do 
ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, que frequen-
tam, respetivamente, os serviços de Atividades de Animação e 
Apoio à Família e Componente de Apoio à Família;
• Material de Higiene e Limpeza para os refeitórios utilizados 
pelos alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico;
• Rede Telefónica para os jardins-de-infância e escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico;
• Encargos com transporte para as deslocações no âmbito da 
realização das atividades letivas fora da escola das turmas do 
2.º ciclo da EB Sá Couto ao Oporto Golf Club (na freguesia de 
Paramos do concelho de Espinho), uma vez por semana até 30 
de junho de 2022;
• Apoio ao projeto Eco-Escolas.
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PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPINHO 
E A ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA | 
ECO ESCOLAS – 2021/2022
O programa Eco-Ecolas, é um programa internacional coorde-
nado pela Foundation for Environmental Education – FEE e, é 
implementado em Portugal pela Associação Bandeira Azul da 
Europa – ABAE.
Este programa, tem como objetivo encorajar ações, reconhecer 
e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do 
seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensi-
bilização da comunidade. O acompanhamento e avaliação anual 
das atividades, visa validar a qualidade do trabalho desenvolvi-
do pela escola, através da atribuição simbólica de uma bandeira 
verde Eco-Escolas. 
A sua metodologia inspirada nos princípios da Agenda 21 local, 
visa garantir a participação das crianças e jovens na tomada de 
decisões, promover uma cidadania responsável e contribuir para 
uma escola e de uma comunidade mais sustentáveis.
Em Portugal, participam mais de 1500 escolas e 650.000 estu-
dantes, em 230 municípios.
Neste contexto, o Município de Espinho celebrou o Protocolo 
com a ABAE para a Escola Dr. Manuel Laranjeira, a Escola Básica 
Sá Couto e a Escola Básica de Anta participarem neste programa.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
| ANO LETIVO 2021/2022
As Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, são ativida-
des complementares às aprendizagens do ensino curricular para 
os alunos do 1.º ciclo do ensino básico nas áreas da atividade no 
domínio desportivo, atividades nos domínios artístico e cientí-
fico (atividades lúdico-expressivas e música), atividades de xa-
drez e probótica.
No âmbito deste programa, o Município firmou um acordo de co-
laboração com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida, Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e com a 
Academia de Música de Espinho (atividade no domínio artístico 
– música), para o ano letivo 2021/2022.
Assim, o município garante aos alunos do 1.º ciclo que frequen-
tam estas atividades todas as valências necessárias para o seu 
bom funcionamento.



ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA | 
ANO LETIVO 2021/2022
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família 
(CAF), o município de Espinho promoveu, de 01 a 16 de setembro, um plano de atividades para todas as crianças 
do pré-escolar e do 1.º ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 82 crianças do ensino pré-escolar (AAAF) e 107 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencen-
tes ao Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Com este tipo de atividades, o município tem como principal objetivo proporcionar às crianças experiências lúdicas 
diferenciadas 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 valori-
zação e rentabilização do meio.

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS
Férias de Verão - Setembro 2021

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
Escola Básica de Paramos
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 11
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 14
Escola Básica Espinho 2
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 20
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 32
Escola Básica de Silvalde
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 11
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 15
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Escola Básica de Anta
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 18
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 23
Escola Básica Espinho 3
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 18
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 20
Escola Básica de Guetim
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 4
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 3
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ANO LETIVO 2020/2021
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2020/2021  
Diariamente

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almei-
da
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 234
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 541
Refeições Servidas: 659
Alunos inscritos na AAAF: 116
Alunos inscritos na CAF: 192

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 348
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 523
Refeições Servidas: 751
Alunos inscritos na AAAF: 151
Alunos inscritos na CAF: 218
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PISCINA MUNICIPAL
Regime Livre
Abertura ao público no dia 21 de setembro
1083 utentes 

Escola de Natação
Abertura no dia 1 de outubro, com aproximadamente 600 inscrições 
(limitado o número de turmas e de inscritos impostas pelo Plano de 
Contingência da Piscina Municipal).  

Competição
a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho realizou 140 uni-
dades de treino,

Atividades
B-Active com entradas de regime livre e duas aulas de hidroginástica, 
ambas gratuitas.
20 utentes nas turmas de hidroginástica

30 utentes ao regime livre da Piscina

BALNEÁRIO MARINHO

Média de utilizadores diária
Piscina
Setembro  – 33
Outubro – 102
Novembro  - 83
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PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO
Média de utilizadores diária
SETEMBRO: 75 utentes

Total de utilizadores
 SETEMBRO: 896 utentes

Atividades realizadas:
-Regime livre
-Aluguer de equipamentos
-Exposição fotográfica (fotografias alusivas à cidade de Espi-
nho) no muro poente da PSA;
-A piscina solário atlântico encerrou ao público a 12 de setem-
bro de 2021;
-Após o encerramento procedeu-se à arrumação e armazena-
mento de todo o material bem como, à reafetação de todos 
os recursos humanos para a preparação da abertura da piscina 
balneário marinho. Todo o equipamento de bombagem foi des-
ligado e alvo de análise;
-As atividades e tarefas estão descritas no documento em 
anexo relativo à piscina balneário marinho;

regime livre, as aulas de hidroginástica e o aluguer de bi-

cicleta de água. Foi também decidido, manter os restan-

tes serviços do balneário marinho encerrados, os banhos 

de imersão, hidromassagens e aplicação de cataplasmas 

de algas, bem como, a hidroterapia; 

-As instalações encerraram no dia 20 de Setembro, uma 

vez que a Câmara municipal concedeu tolerância de pon-

to no âmbito das festividades da Sra. Da Ajuda;

-As instalações encerraram ao público nos dias 29 e 30 

de Novembro, dada a necessidade de intervenção na tu-

bagem de água quente, o que obrigou a parar a caldeira 

e a circulação de água, consequentemente esta baixou 

a sua temperatura (24º) ficando impraticável a aceitação 

de clientes; 

Total de utilizadores
Piscina
Setembro – 293
Outubro – 2552
Novembro - 1900

Atividades realizadas:
- Regime livre

- Aulas de hidroginástica;

- Aluguer de bicicleta de água;

-O balneário marinho de Espinho, após encerramento (Março 

de 2020) na sequência da pandemia que o país e o mundo 

vivem, reabriu no dia 21 de Setembro de 2021; 

-Esta reabertura acontece em articulação com as autorida-

des de saúde, nomeadamente a delegação de saúde Aces 

Espinho/Gaia; 

-Foi elaborado e implementado o plano de contingência do 

balneário marinho, tendo sido realizado em articulação com 

o serviço de saúde do Aces Espinho/Gaia e posteriormente 

validado por esta entidade; 

-No seguimento do explanado anteriormente, reabriu-se o 



-Foram realizadas intervenções/manutenções do âmbito da pichelaria e eletricidade, de forma a reabrir a 

instalação e manter o seu funcionamento;

-Foi prestado apoio ao serviço de medicina no trabalho, que decorre no primeiro piso desta instalação 

municipal;

-Em setembro iniciaram-se as inscrições para as turmas de hidroginástica, tendo iniciado as aulas em Outubro 

com 3 turmas completamente preenchidas para as vagas disponíveis (plano de contingência);

-Procedeu-se à prorrogação do contrato com a empresa de nadadores salvadores Safetynor, tendo sido 

elaborada informação nesse sentido. Este facto, deve-se à necessidade de utilização de horas de serviços de 

nadador salvador aquando da reabertura das piscinas municipais, e pelo facto de este contrato estar perto da 

sua finalização temporal sem a utilização da esmagadora maioria das horas contratadas;

-Foi prestado apoio ao núcleo de surf e bodyboard do desporto escolar da escola secundário a Dr. Manuel 

Laranjeira, no que refere a armazenamento de material desportivo e cedência/higienização de balneários);

-Foi prestado apoio ao evento cinanima 2021, nomeadamente na cedência/higienização de instalações;   

NAVE POLIVALENTE
Clubes utilizadores da Nave Polivalente

S. C. Espinho

- Voleibol

- Andebol

A. A. Espinho

- Ginástica Rítmica

- Voleibol

Desporto Adaptado C.M. Espinho

- Boccia

Núcleo Montanha Espinho

- Escalada

NovaSemente Grupo Desportivo

- Badminton

- Esgrima

Escola de Formação “Os Tigres”

- Andebol

Clube Amigos Ténis de Mesa de Espinho

- Ténis de Mesa

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Torneio Raça Vareira
Data da prova – 24 a 26 de setembro

Escalão – Seniores Femininos e Masculinos

Na Capital do Voleibol decorreu o torneio de pré-época e de Elite nacional de voleibol, nomeado de Raça Vareira. Evento organi-

zado pelo Sporting Clube de Espinho com o apoio da Divisão de Desporto da Camara Municipal de Espinho, contou com a presen-

ça no masculino do Sporting Clube de Espinho, Sporting Clube das Caldas, Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica. 

No feminino com as equipas seniores do Sporting Clube de Espinho, Castelo da Maia Ginásio Clube e Sport Lisboa e Benfica.

A prova decorreu dentro do planeado e cumpriu os seus objetivos, contou com a presença de publico na bancada do terço norte 

da Nave Polivalente de Espinho para assistir aos primeiros jogos entre as melhores equipas nacionais. No torneio masculino foi 

o Sporting Clube de Portugal foi o vencedor e no feminino o Sport Lisboa e Benfica.

Evento que eleva o clube e a cidade, a organização da prova contou com o apoio de voluntários ligados ao clube, Camara Muni-

cipal de Espinho, parceiros e patrocinadores do clube.

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 14 jogos

Voleibol - 77 jogos
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Torneio Pré-Época Juniores A e Sub 21
Escalão – Juniores A e Juniores B Sub 21 Femininas

Data da prova – 2 a 3 de outubro

Nos dias 2 e 3 de outubro, decorreu o torneio de pré-época de Juniores A e Sub-21 Femininas com equipas que no final 

do mês iniciam a sua participação no Campeonato Nacional de Voleibol de Juniores B da I Divisão e Campeonato Regional 

de Juniores A organizado pela Associação de Voleibol do Porto.

Evento organizado pelo Sporting Clube de Espinho com o apoio da Divisão de Desporto da Camara Municipal de Espinho, 

contou com a presença das equipas do Sporting Clube de Espinho, Volley4ALL, Sporting Clube de Arcozelo e Grupo 

Desportivo e Cultural de Gueifães.

A prova decorreu dentro do planeado e teve como principal objetivo dar ritmo competitivo às equipas participantes. 

Contou com a presença dos pais e outros adeptos da modalidade na bancada do terço norte da Nave Polivalente de 

Espinho, para assistir aos primeiros jogos de escalões de formação da presente época desportiva.

A organização da prova contou com o apoio de voluntários ligados ao clube, Camara Municipal de Espinho, parceiros e 

patrocinadores do clube.

Apresentação Equipas - SCE Voleibol
Dia 22 de setembro de 2021

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.

NovaSemente G.D.

- Futsal

- Jiu Jit Su

Competições oficiais Pavilhão N.G.

Futsal - 10 jogos

Andebol - 13 jogo

2º TORNEIO DE CLUBES SENIORES - 
NGD Badminton 2021
4 de setembro de 2021

Realizou-se no dia 4 de setembro mais um torneio de badminton, desta feita com a organização 

a cargo da NGD secção BADMINTON. Entre as 9:30 e as 20:30, participaram nesta competição 

112 aletas e 22 Delegados/Treinadores, distribuídos por 9 courts. Como vem sendo hábito esta 

iniciativa contou com o apoio do patrocinador Oficial Victor Portugal, bem como do encordoador 

oficial JMA.
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OBRAS PARTICULARES 
E LICENCIAMENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências, 

destacam-se as seguintes atividades:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 

Licenciamento Zero

 Estabelecimento:14

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 18

 Alojamento Local: 1

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 103

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 91

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 166

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 383

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 309

N. DE OFÍCIOS: 576

 Atendimentos: 54

 Obras Particulares: 522

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 81

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 59

SERVIÇO MUNICIPAL 
DE PROTEÇÃO CIVIL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- Organização e inventariação do material da ZCAP (Zona Con-

centração Apoio à População) (material de dormida, camas e 

colchões);

- Realização do Estudo Dispositivo Segurança Aquático e As-

sistência a Banhistas de 2015 a 2021;

- Acompanhamento diário da vespa Velutina;

- Inicio da elaboração do Plano Externo de Emergência da In-

dústria Seveso (Eurospuma);

- Inicio da elaboração PMDFCI ( Plano Municipal Defesa Flores-

tas Contra Incêndios);

- Ativação CCOM devido ao aviso de condições meteorológicas 

adversas do IPMA;

- Participação na Reunião Distrital dos Serviços Municipais Pro-

teção Civil;

- Conclusão do relatório final do exercício MASCAL’21;

- Reativação do Centro de Vacinação Covid;

- Reativação da Task Force de Agendamento da vacinação Co-

vid e Gripe;

- Reunião da CMPC ( Comissão Municipal de Proteção Civil);

- Reunião do CMS (Conselho Municipal de Segurança);

- Exercício a TERRA TREME em pareceria com a ANEPC (Escola 

Básica de Anta);

- Participação no simulacro da Empresa Eurospuma enquanto 

observadores. EMPREITADAS EM EXECUÇÃO

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

ATENDIMENTO 
MUNICIPAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Nº de atendimentos gerais | 4679

Nº de atendimentos Urbanismo | 1425

Nº de chamadas atendidas mensais | 535
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OBRAS MUNICIPAIS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ESTÁDIO MUNICIPAL
Dados Gerais
• Valor da Adjudicação: 4.473.870,54€

• Prazo: 660 dias 

• Consignação: 01/02/2021 

• Conclusão: 31/12/2022 

• Prorrogação: nenhuma

Planeamento
• Atraso de 2,5 Meses na Execução da Especialidade do Betão Armado;

• Atraso de 3 Meses na Execução dos Elementos Pré-fabricados;

• Atraso de 1 Mês na Execução da Especialidade de Arquitetura (Alvenarias)

Faturação
• Valor faturado até outubro 2021: 670 495,56€ 

• Valor em saldo até outubro de 2021: 3 803 374,98€ 

• Valor previsto acumulado até dezembro 2021: 1 401 463,79€ (Plano de   

 Pagamentos de 09/03/2021) 

• Valor previsível acumulado até dezembro de 2021 (pela fiscalização): 

 870 000,00€ 

• Desvio orçamental estimado: 37,89% (corresponde a -531 068,28€) 

 Trabalhos Complementares em análise

• O empreiteiro apresentou para análise TC no valor de 1 048 065,23€, 

 estima-se que este valor seja reduzido, após análise da fiscalização, para  

 cerca de 500 000,00€ até esta data,

REQUALIFICAÇÃO ESCOLA SÁ COUTO
Dados Gerais
• Valor de adjudicação: 4 075 000€ (545 dias) 

• Consignação: 01/07/2020 

• Termino: 27/12/2021 

• Prorrogação: 155 dias - 15/06/2022 - Aprovada

Planeamento
• Previsão da entrega de dois blocos (B e C) até ao início do 2º Período letivo

 (Com exceção de ligação internet)

• Inicio das obras na área do salão Polivalente

• Os acessos aos alunos estão a ser alterados em função do andamento dos  

 trabalhos
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Faturação
• Valor faturado até outubro 2021: 2.215.087,84€

• Valor em saldo até outubro de 2021: 1.859.912,33€

• Valor previsto acumulado até dezembro 2021

 (Fiscalização): 2.600.000,00€

• Valor previsto acumulado no plano de pagamentos  

 até outubro de 2021 (prorrogação): 2 969 880,29€

• Desvio orçamental estimado: 18,52% (corresponde a  

 -754 792,35€) 

Trabalhos Complementares aprovados e 
contratualizados
• Adicional 1: Aprovado 24/09/2021 - 37 592,10€  

 (Isolante de humidade + claraboias)

Trabalhos Complementares em análise
• Total dos trabalhos complementares em análise: 125 

 868,98€ até esta data

REABILITAÇÃO DA ZONA NORTE ENTRE A RUA 
20 E O RECaFE
Dados Gerais
• Valor de adjudicação: 1 299 928,78€ 

• Prazo: 180 dias

• Consignação: 14/01/2021 - Aprovação DPSS:  

 05/03/2021 

• Termino: 01/09/2021

• Prorrogação: Pedido ainda não aprovado até   

 31/01/2021 (Previsível alteração a este prazo)

Planeamento
• Empreitada atrasada 3 meses nesta data

Faturação
• Valor faturado até outubro 2021: 364 191,03€

• Valor em saldo até outubro de 2021: 935 737,83€

• Desvio orçamental estimado: 71,99% 

Trabalhos Complementares em análise
• O empreiteiro apresentou para análise TC no valor de 

 447 685,19€, estima-se que este valor seja inferior.

REQUALIFICAÇÃO PARAGENS DE AUTOCARRO 
Dados Gerais
Reparação das coberturas
• Valor de adjudicação: 429.885,22 €

• Prazo: 180 dias

• Consignação: 09/02/2021 - Aprovação DPSS:  

 03/05/2021 – Data em que foi dado conhecimento  

 ao empreiteiro: 30/06/2021

• Termino: 30/12/2021

Planeamento
 Atrasado devido à necessidade de retirar as paragens 

 anteriores pela empresa Cemark

Faturação
• Valor faturado até outubro 2021: 161 858,35€

• Valor em saldo até outubro de 2021: 268 026,87€

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

PROMOÇÃO DO USO CICLÁVEL E PEDONAL - 
REABILITAÇÃO RUA 20
Dados Gerais
• Valor de adjudicação: 1 700 296,92€ 

• Prazo: 270 dias

• Consignação: 26/10/20210- Aprovação DPSS:  

 09/11/2020 

• Termino: 28/01/2022 com Prorrogação aprovada

Planeamento
• Empreitada suspensa de 02/08/2021 a   

 26/10/2021 – os trabalhos reiniciaram e decorrem  

 normalmente da rua 23 para sul.

Faturação
• Valor faturado até outubro 2021: 1 132 802,87 €

• Valor em saldo até outubro de 2021: 567 802,87 €

 Trabalhos Complementares aprovados

• Aprovado trabalho complementar: 03/08/2021 com  

 o valor de: 114.295,70€ 
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REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS PISCINAS 
Dados Gerais
Reparação do sistema de ventilação

• Valor de adjudicação: 27.870,00€

• Prazo: 30 dias

• Consignação: 29/11/2021 - Aprovação DPSS:29/11/2021

• Termino: 29/12/2021

Planeamento
Iniciada a empreitada

REPARAÇÃO EM HABITAÇÃO SOCIAL 
Dados Gerais
T2 e T4

Reparação do sistema de ventilação

• Valor de adjudicação: 19.191,12€

• Prazo: 90 dias

• Consignação: 26/11/2021 - Aprovação DPSS: 26/11/2021

• Termino: 26/02/2021

Planeamento
Iniciada a empreitada

EMPREITADAS EM PREPARAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Reparação no Edifício FACE 
Dados Gerais
Reparação das coberturas

• Valor do concurso:  86.278,00€

• Prazo: 90 dias

• Consignação:  ------ Aprovação DPSS: -------

• Termino: --------
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REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO - QUINTA DE PARAMOS 

Em análise de propostas
Dados Gerais
• Valor em adjudicação: 106.000.00€

• Prazo: 90 dias

• Consignação: - Aprovação DPSS: 

• Termino: 

PROJETOS EM CURSO
•  Casa de acolhimento e residência partilhada – Concluído Estudo em  

 Planta

•  Requalificação do Adro da Igreja de Paramos – Em curso

•  Rancho de Paramos, ainda não iniciado

•  Administração Direta

•  Apoio Festividades



// PROCESSOS JUDICIAIS
ACTUALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO ‘21

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.

No procedimento administrativo municipal, e na sequência 
de informação dos Serviços de Fiscalização e de informação 
técnica da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos, o 
Snr. Presidente da Câmara proferiu despacho no sentido da 
reposição da legalidade, sob pena de tomada de posse admi-
nistrativa e execução coerciva dos trabalhos ordenados.

Os Autores vieram alegar que o acto administrativo notificado 
viola a suspensão da eficácia do acto impugnado e requerer 
fosse ordenada ao Município a abstenção de prática da posse 
administrativa do prédio e de realização coerciva de obras até 
decisão final nos autos.

Foi contestado que tenha decorrido qualquer efeito suspen-
sivo da instauração da acção, e esclarecido que o mesmo des-
pacho não decide a tomada de posse administrativa, apenas 
notifica os Autores para darem cumprimento à execução das 
obras no mesmo elencadas, sob cominação, isso sim, de na 
sua falta, prosseguir o procedimento com vista à decisão de 
tomada de posse administrativa das partes necessárias do 
imóvel para dar execução aos trabalhos determinados.

O processo aguarda decisão sobre esta questão.

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 Município apresentou a sua contestação.

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 determi-
na, enquanto proprietário do imóvel em referência nos autos, a 
execução dos trabalhos indicados no Auto de Vistoria de Salu-
bridade de 11-10-2019.

Decorre do Processo administrativo: OP-VSA 1/2019 - Prédio 
sito à Rua 2, nºs 1185-1189-1193, freguesia de Espinho, onde 
ocorreu desabamento parcial em 19/20-10-2019, e de onde 
foram realojados os inquilinos.

Apresentada a Contestação e tendo Ministério Público também 
defendido a improcedência da acção, o Autor requereu que fos-
se efectuada uma vistoria ao estado actual do prédio.

O Município e os contra-interessados deduziram oposição à 
mesma, e o processo mantém-se a aguardar decisão intercalar.
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TRIBUNAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Juízo da Propriedade Intelectual – Juiz 3

Processo n.º 365/21.0YHLSB
ACÇÃO COMUM DE CONDENAÇÃO interposta contra o MUNICÍPIO 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 identifica – 
abrigos para passageiros – de design idêntico ao registado pela Autora, e a indemnizar esta, conjuntamente com a 2ª Ré, por 
prejuízos patrimoniais e não patrimoniais. Valor: 112.462,50 €.

Decorre prazo de apresentação da Contestação.

Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Aguarda 
prolação da sentença.

PROCESSO Nº 1129/14.3BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
Foi proferido despacho saneador, que fixou o valor da causa 
e não procedeu à seleção da matéria de facto controvertida, 
dado que os factos relevantes para a decisão da causa são 
objeto de prova documental que já se encontra nos autos. 
As partes foram notificadas para, querendo, apresentar ale-
gações escritas. O Município apresentou as suas alegações, 
reiterando o que já havia alegado nos articulados anteriores 
e pugnando pela improcedência da ação. Aguarda prolação da 
sentença.

PROCESSO N.º 242/17.0BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
O Município apresentou a nota discriminativa e justificativa 
das custas de parte e aguarda liquidação/pagamento da mes-
ma.

PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho;
A Autora, na sequência do incidente de intervenção principal 
provocada suscitado, veio indicar aos autos a morada correta 
do seu irmão, Sr. Marco Paulo Oliveira de Sá, requerendo a 
citação daquele nessa nova morada. Todavia, ainda não se 
mostrou possível concretizar a citação. Aguarda-se ulterior 
tramitação processual.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCESSO N.º 1228/10.0BEAVR-A
Ação Executiva;
Exequente: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Executado: Município de Espinho;
Aguarda remessa da conta de custas.

PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Foi pro-
ferida sentença que julgou a ação parcialmente proceden-
te, condenando o Município a pagar ao Autor a quantia de 
€10.000,00, a título de indemnização por danos patrimoniais, 
acrescida de juros de mora nos termos legais. O Município in-
terpôs recurso de apelação para o Tribunal Central Adminis-
trativo – Norte. Aguarda a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
Autor e Réu aceitaram pôr termo ao litígio através de tran-
sação, nos termos da qual o Autor reduziu o seu pedido para 
a quantia de € 1.500,00, a qual já foi paga pelo Município. 
Aguarda conta de custas.

PROCESSO Nº 1022/14.0BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
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PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado para, em 10 (dez) dias, se pronun-
ciar sobre a matéria de exceção suscitada e que se refere à 
inimpugnabilidade do ato impugnado pelo Autor em 13 de 
abril de 2018, inimpugnabilidade essa que constitui uma ex-
ceção dilatória prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 89.º do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos e que de-
termina a absolvição da instância. O Município pronunciou-se 
pela inimpugnabilidade do referido ato.
O Autor pronunciou-se alegando que não impugnou só o ato 
de 13 de abril de 2018, mas também o ato de 11 de janeiro de 
2018. Foi apresentada pela mandatária do autor renúncia ao 
mandato, tendo o autor constituído novo mandatário judicial. 
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 1132/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se audiência de discussão e julgamento no dia 
18/10/2021, na qual foi produzida prova testemunhal. No 
decurso da referida audiência foi, desde logo, julgada a inutili-
dade superveniente da lide quanto ao pedido de reintegração 
do Autor, uma vez que o mesmo já foi reintegrado nos servi-
ços do Município. Foi proferida sentença que julgou a presen-
te ação totalmente improcedente. Aguarda-se o trânsito em 
julgado da sentença para, posteriormente, ser apresentada 
nota discriminativa e justificativa de custas de parte.

PROCESSO N.º 806/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessioná-
rias e Afins;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência prévia, na sequência da qual foi pro-
ferido despacho saneador que fixou o objeto do litígio e os 
temas da prova, tendo ainda sido designada a data da au-
diência de julgamento para o dia 11/01/2022, pelas 9h30. 
O Município foi ainda notificado para apresentar o processo 
administrativo devidamente atualizado. Em consequência da 
fixação dos temas da prova, mostrou-se necessário alterar o 
requerimento probatório, o que foi feito através de requeri-
mento.

PROCESSO N.º 495/19.9BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessioná-
rias e Afins;
Réu: Município de Espinho;

O Município foi notificado da dispensa da audiência prévia. 
Aguarda despacho saneador-sentença, uma vez que o proces-
so reúne todos os elementos necessários ao conhecimento do 
mérito da causa.

PROCESSO N.º475/19.4BEAVR
Outros Processos Cautelares;
Requerentes: Maria da Graça Sampaio Saraiva de Miranda Hen-
riques Alves e Joaquim Rufino Henriques Alves;
Requeridos: Município de Espinho e Eng.ª Maria de Lurdes Ga-
nicho, na qualidade de Vereadora do Urbanismo e do Trânsito;
O Município foi notificado da conta final, na sequência da qual 
apresentou retificação da nota discriminativa e justificativa de 
custas de parte, encontrando-se a aguardar a liquidação/paga-
mento da mesma.

PROCESSO N.º 515/19.7BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Maria Manuela Sousa Fernandes;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda marcação da audiência prévia.

PROCESSO N.º405/20.0BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: António Alcídio Mota Faria;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda remessa da conta de custas.

PROCESSO N.º559/20.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Severino Bastos Rebelo;
Réus: Município de Espinho;
Contrainteressados: Dalila da Silva Afonso Novo dos Santos, 
Fernanda de Oliveira e Maria Natália Pereira da Rocha;
O Autor intentou a presente ação administrativa com vista à 
impugnação do ato administrativo, pugnando pela nulidade do 
despacho impugnado de realização de obras no prédio sito na 
Rua 2, ou pela sua anulação por violação de lei. O Município 
apresentou contestação. Aguarda ulterior tramitação proces-
sual.

PROCESSO N.º 743/20.2BEAVR
Intimação para Prestação de Informações e Passagem de Cer-
tidões;
Requerente: José de Almeida Martins;
Requerido: Município de Espinho;
O Requerente instaurou a presente intimação para prestação 
de informações contra o Município, requerendo, para o efeito, 
que lhe fossem prestadas as informações ínsitas no requeri-
mento, por si apresentado, em 15 de outubro de 2020. O Muni-
cípio, na sua resposta,
prestou as informações solicitadas e o processo foi julgado ex-
tinto, por inutilidade superveniente da lide. O Requerente apre-
sentou nota discriminativa e justificativa de custas de parte, 
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da qual o Município, por intempestividade, reclamou. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 211/21.5BEAVR
Outros Processos Cautelares;
Requerente: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Requerido: Município de Espinho;
O Requerente instaurou um processo cautelar contra o Muni-
cípio, requerendo a suspensão de eficácia da decisão de des-
pedimento disciplinar aplicada àqueloutro, no âmbito de um 
procedimento disciplinar instaurado em 2019. Realizou-se 
diligência de prova, na sequência da qual foi proferida sen-
tença que julgou a providência cautelar improcedente e, em 
consequência, indeferiu o pedido formulado pelo requerente. 
Aguarda conta de custas.

PROCESSO N.º 556/21.4BEAVR
Ação Administrativa – Condenação à prática de ato administrativo devido;
Autor: Maria Gorete Afonso Claro;
Réu: Município de Espinho e Octávio Fernandes de Pinho;
A Autora intentou contra o Município e contra Octávio Fernandes de Pinho a presente ação administrativa, por 
entender que não foi praticado um ato administrativo de embargo de obra. Em consequência, a Autora pede a 
condenação do Município no pagamento da quantia
de €6.000,00 (seis mil euros) em sede de responsabilidade civil, nomeadamente em razão da devassa /violação 
da privacidade/servidão de vistas, emissão de fumos e cheiros, passagem forçada e invasão do espaço aéreo. 
Peticiona ainda a condenação do Município no pagamento de uma indemnização, no valor de €4.000,00 (quatro 
mil euros), a título de danos morais, bem como na condenação da demolição da obra ilegal. Citado, o Município 
apresentou contestação. O Tribunal não conseguiu ainda citar o Réu Octávio Fernandes de Pinho, pelo que 
estão a ser levadas a cabo várias diligências com vista à identificação da sua morada. Aguarda-se a ulterior 
tramitação processual.

PROCESSO N.º 211/21.5BEAVR-A
Ação Administrativa – Impugnação de atos administrativos;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Autor intentou a presente ação administrativa contra o Município, pedindo a anulação da 
decisão de aplicação da sanção de despedimento disciplinar por vícios do processo adminis-
trativo, invocando assim a ilicitude do despedimento. O Autor pede ainda a sua reintegração e 
o pagamento dos vencimentos, suplementos e subsídios que deixou de auferir em função da 
sanção aplicada e o pagamento de uma indemnização no valor de €75.000,00 (setenta e cinco 
mil euros), a título de danos morais, bem como uma indemnização pelos danos patrimoniais 
sofridos cuja liquidação relegou para execução de sentença. Citado, o Município apresentou 
contestação. A mandatária do autor deu entrada de renúncia ao mandato, tendo o autor já 
constituído novo mandatário. Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 542/21.4BEAVR
Intimação para Prestação de Informações e Passagem de Cer-
tidões;
Autor: Ana Cláudia Teixeira Oliveira da Costa Gonçalves e ou-
tros;
Réu: Município de Espinho;
Os Requerentes instauraram o presente processo urgente de 
intimação para prestação de informações contra o Município, 
requerendo, para o efeito, que lhes fossem prestadas as in-
formações ínsitas no requerimento, apresentado, em 22 de 
junho de 2021. O Município prestou a informação aos Reque-
rentes e informou os autos de tal, por requerimento, tendo re-
querido a extinção da instância, por inutilidade superveniente 
da lide. Os Requerentes foram notificados para confirmar a 
prestação de informações pelo Município e para se pronuncia-
rem quanto à extinção da instância por inutilidade superve-
niente da lide, tendo aqueloutros confirmado a prestação da 
informação, aceitando ainda a extinção da instância
pelo motivo anteriormente aduzido. Foi proferida sentença 
que considerou que, uma vez satisfeita a pretensão dos au-
tores, é de julgar extinta a instância por inutilidade superve-
niente da lide, nos termos do artigo 277º, alínea e), do Código 
de Processo Civil. Aguarda conta de custas.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO – ESPINHO

PROCESSO N.º444/20.1T8ESP
Procedimento Cautelar Comum;
Requerente: Violas Ferreira Sicafi Especial, S.A.;
Requeridos: Município de Espinho, Lina Maria Carvalho Vieira 
e Autoridade de Saúde Pública de Espinho/Gaia;
A Requerente e a Requerida Lina Vieira procederam à reso-
lução do contrato de arrendamento e, em consequência, a 
Requerente veio requerer a extinção da instância, por inuti-
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lidade superveniente da lide, a qual foi aceite. Foi apresen-
tada nota discriminativa e justificativa de custas de parte à 
Requerida Lina Vieira, a qual informou estar institucionaliza-
da num Lar de Idosos, não tendo capacidade económica para 
regularizar a mesma.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO – SANTA MARIA DA FEIRA

PROC. 834/21.2T8VFR
Ação Declarativa de Processo Comum;
Autora: Freguesia de Silvalde;
Réu: Município de Espinho;
A Autora intentou a presente ação declarativa, sob a forma de processo comum, contra o Município de Espinho, peticionando 
o reconhecimento do direito de propriedade da Autora sobre o prédio urbano descrito sob o artigo 1911/20040914, na Con-
servatória do Registo Predial de Espinho, designado como Escola da Seara, correspondente a terreno e oito lotes, bem como 
a condenação do Réu a abster-se de utilizar a propriedade e os lotes em questão. A Autora peticiona ainda, caso seja reco-
nhecida a propriedade ou a transferência de património para o Réu, a condenação deste no pagamento à Autora de um valor 
indemnizatório correspondente a essa transferência, valor esse a ser fixado através de prova pericial a realizar e pelo valor 
de mercado da propriedade no momento da transferência de propriedade. O Município apresentou contestação e deduziu 
pedido reconvencional. As partes foram notificadas para se pronunciarem quanto à intenção do Tribunal Judicial da Comarca 
de Aveiro – Santa Maria da Feira de se declarar incompetente em razão da matéria, isto porque se entende que, tendo em 
conta a natureza das partes, o que está em causa é a apreciação de normas de natureza público-administrativa e, portanto, 
da competência dos Tribunais Administrativos e Fiscais, nos termos do artigo 4º, n.º 1, alíneas b) e f), da Lei n.º 13/2002, 
de 19 de fevereiro, com a redação decorrente da Lei n.º 114/2019, de 12 de setembro. O Município não tinha nada a opor 
e a Autora pronunciou-se opondo-se à intenção do Tribunal. Foi proferida sentença nos termos da qual o Tribunal se julgou 
incompetente em razão da matéria. O Município apresentou nota discriminativa e justificativa de custas de parte. Aguarda a 
remessa da conta de custas.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

PROCESSO Nº 3641/2008
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.;
Álvaro Domingues Roma Meireles;
Aguarda decisão da autoridade administrativa.

PROCESSO Nº 3411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSO Nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSO Nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua resposta escrita.

PROC. N.º 00255/2019
Agência Portuguesa do Ambiente – APA;
Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua defesa escrita e já se procedeu à 
inquirição das testemunhas arroladas pelo Município.



. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

PROCESSOS-CRIME

PROCESSO N.º 976/19.4PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – DIAP Espinho;
O Município foi notificado da acusação, tendo requerido a sua 
constituição como assistente e deduzido pedido de indemniza-
ção civil. Encontra-se agendada audiência de julgamento para o 
dia 11 de janeiro de 2022, pelas 14h00.

PROCEDIMENTOS/PROCESSOS VÁRIOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Aveiro;

PROCESSO Nº 54/2016;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronún-
cia.

PROCESSO nº 54/2019;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronún-
cia quanto à denúncia anónima registada com o n.º 1121/18.
Mais se informa V. Exas. que este escritório/sociedade presta 
aconselhamento jurídico diário ao Município de Espinho, a pe-
dido dos serviços dos vários departamentos e seus dirigentes, 
sobre as mais variadas questões, nomeadamente, por email, te-
lefonicamente e ainda através da emissão de pareceres.
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. PRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES

REUNIÕES PRESENCIAIS

- Cooperativa Nascente;

- Sporting Clube de Espinho;

- Centro Cultural e Desportivo Município;

- Associação de Municípios das Terras de Santa Maria;

- Patinhas Sem Lar;

- Associação Desenvolvimento Concelho de Espinho;

- SINTAP · Trabalhadores da Administração Pública;

- Área Metropolitana do Porto;

- Bombeiros do Concelho de Espinho;

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte;

- Ass. Nacional das Indústrias de Conservas do Peixe;

- Associação Académica de Espinho;

- Presidentes das Juntas de Freguesias;

- Academia de Música de Espinho;

- Orfeão de Espinho;

- Regimento de Engenharia Nº 3;

- Associação Feirantes Distrito do Porto;

- Rede Europeia Anti Pobreza;

- Embaixada de Israel;

- LIPOR;

- Comando Distrital da GNR;

- Associação Coral Amicitia;

- Comissão de Festas Nossa Senhora do Mar;

- Administração ACES Espinho / Gaia;

- Companhia de Teatro de Marionetas Mandrágora;

- ESSE;

- Administração da ARS-Norte;

- E-Redes;

- Comando Distrital da PSP;

- CPCJ Espinho;

- Ministra da Saúde.

ATENDIMENTOS MUNICIPES
- Agendado e Livre

OBRAS E VISITAS

- Estádio Municipal de Espinho;

- Escola Sá Couto;

- Rua 20;

- Habitações Sociais;

- Piscina Municipal de Espinho;

- Balneário Marinho;

- Centro Multimeios de Espinho;

- Biblioteca Municipal de Espinho;

- Escola Espinho nº 2;

- Escola Domingos Capela;

- Escola Básica de Guetim;

- Escola Básica Espinho nº 3;

- ReCaFe;

- Entrada Norte;

- Armazéns Municipais;

- Nave Polivalente de Espinho;

- Piscina Solar Atlântico;

- Pavilhão Napoleão Guerra;

- FACE;

- Procissão São Martinho Anta;

- Aniversário Sporting Clube de Espinho;

- Ingresso de novos bombeiros e promoções – 

   Corpo de Bombeiros do Concelho de Espinho;

- Concerto Academia Música - Anta Capital Violino;

- Parque de Campismo;

- Entrega de Prémios CINANIMA;

- Edifício do antigo Matadouro Municipal;

- Escola Básica de Silvalde;

- Escola Básica de Paramos;

- Escola Básica de Anta;

- Entrega materiais Delegação Cruz Vermelha Espinho

- Inauguração Luzes de Natal;

- Visita Feira de Espinho;

- Abertura Mercadinho de Natal;

- Inauguração da Sede da AFPCE;

- Conferência sobre “Novas Políticas de Habitação”.
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