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Exmª Srª presidente da Assembleia Municipal, 
Senhor vice-presidente e senhores vereadores, 
Membros da Assembleia Municipal, 
Senhores presidentes de Junta e membros de Assembleia de Freguesia, 
Distintos homenageados, 

Ilustres convidados, PSP, Bombeiros, REE 
Representantes de instituições, coletividades e clubes do concelho, 
Funcionários e colaboradores da Câmara Municipal, 
Comunicação social, 
Minhas senhoras e meus senhores 
Caras e Caros Espinhenses,  

16 de Junho de 1973 explica boa parte do que somos, da ambição coletiva que tivemos, da forma 
como nos conseguimos juntar num objetivo que para nós era primordial: fazer de Espinho cidade. 
Primordial não pelo título, mas sem dúvida pelo que significava num longo processo de 

autonomização administrativa. Era no fundo o reconhecimento do estado central da nossa condição 
de igual com concelhos vizinhos. 
A história de autonomia administrativa não se resume a essa data importante para a nossa 
comunidade. 

De facto, este ano Espinho celebra 120 anos da criação do concelho. Data que também merece ser 
recordada e acarinhada. O município levará por isso a efeito um conjunto de iniciativas com o 
propósito de assinalar condignamente esta data fundacional. 
Permitam-me que destaque uma iniciativa que me parece particularmente relevante no 
desenvolvimento de conteúdos sobre a história do concelho. Foi ontem lançado o primeiro número 
dos Cadernos de Espinho. Uma publicação que contará com vários números temáticos a lançar ao 

longo de mais de um ano, que versará sobre temas como a ida a banhos, o Jogo, grandes 
empreendedores, festas e tradições, entre outros. 
Preservar a nossa memória coletiva e servirmo-nos dela para nos desafiar para o futuro é um 
exercício necessário ao nosso crescimento e desenvolvimento. 
É também em homenagem a essa memória coletiva que anualmente distinguimos personalidades 
espinhenses que pelo seu percurso e contributo à comunidade nos servem de exemplo e de 
motivação para as tarefas públicas que diariamente temos de desempenhar. 

O sucesso dos nossos conterrâneos, o brio e a dedicação que puseram em tudo quanto fizeram, é 

algo que nos deve envaidecer. Por que essa é a marca desta terra. O bairrismo, a competência e a 
ambição de querer ser melhor! 

Uma referência também aos funcionários da Câmara Municipal que completam 25 anos de serviço. 
O meu público agradecimento aos que hoje são alvo deste reconhecimento e a todos quanto 
diariamente dão o melhor de si ao serviço do município e dos munícipes. 

Caras e caros Espinhenses, 
Disse o ano passado que, embora este fosse o meu último mandato, muito haveria ainda a fazer. 
Teremos trabalho literalmente até ao último dia. O que está a ser feito e o que ainda será 
executado ao longo deste mandato mudará de forma definitiva o aspeto da cidade e do concelho. 
Este mandato será marcado por um conjunto de intervenções que, pela sua extensão, serão difíceis 

de igualar em anos mais próximos. 
Desde logo o Recafe que avança a bom ritmo. Esta fase de intervenção causa naturalmente 
inevitáveis transtornos a moradores e comerciantes, mas o que vai ficando pronto da intervenção 
abre perspectivas e caminho para uma utilização totalmente diferente do espaço público naquela 
zona. Será uma verdadeira sala de visitas para fruição do melhor que a cidade tem para oferecer. 

O ReCaFE será aproveitado para intervir em ruas que, embora fora da zona de intervenção, 
permitem uma certa continuidade. Assim, teremos as ruas 6, 66 e a rua 20, com uma vasta 

intervenção, este um projeto já pronto a lançar concurso. Assim, aproveitamos a obra do ReCaFE 
para fazer a ligação com áreas contíguas que necessitam de reabilitação. 

Em paralelo com a regeneração de espaços públicos estamos a promover a reabilitação urbana um 
pouco por todo o concelho. A criação de novas áreas de reabilitação urbana, para além da já 
aprovada no centro da cidade, permite a um número alargado de proprietários o acesso a um 
conjunto de vantagens e estímulos fiscais que motivam e induzem a uma melhoria do nosso 

parque habitacional. Gradualmente temos visto que estas políticas públicas começam a fazer o seu 
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caminho, com zonas de concelho a ganhar nova vida e atividade, eliminando-se o edificado mais 
degradado. 
Na área da educação, prosseguimos com a transformação completa do nosso parque escolar. Com 
a finalização da obra em Espinho 2, o arranque da Escola de Guetim e o concurso da Sá Couto, 
completa-se a renovação da rede de escolas básicas no concelho. Este é um legado que me deixa 

particularmente satisfeito porque a qualidade do ensino em Espinho, aliada à excelência das nossas 
instalações, continua a suscitar uma procura muito maior que a população residente. É por isso 
uma componente de atratividade do concelho que devemos acarinhar e incrementar. 

Este será também o mandato em que apostaremos na renovação da rede de águas e saneamento 
conforme plano já publicamente apresentado. Durante décadas esquecida, é hoje um problema que 
atinge particularmente o centro da cidade onde as ruturas na rede estão a níveis que todos 

consideramos inaceitáveis. Contamos solucionar este problema para muitos anos, numa medida 
que aumentará o conforto e a qualidade do serviço prestado mas que representará uma poupança 
significativa de água. Estamos neste momento a aguardar aprovação de candidaturas comunitárias 

que nos permitirão avançar para a renovação da rede. Simultaneamente temos procedido à 
expansão de redes, aumentando assim a cobertura em todo o concelho. São disso exemplo as 
intervenções na rua da Solverde e na rua da Congosta, ambas em Anta, no Bairro Piscatório e em 
várias artérias das freguesias. 

A intervenção na rua 19 nascente servirá também para requalificar a principal entrada da cidade. 
Mas não resumimos o trabalho a fazer estas obras.  

Continuamos a trabalhar no estádio municipal. Como já é do conhecimento público o concurso para 
a empreitada da obra do Estádio irá à próxima reunião de Câmara no dia 24 de Junho. Nessa 
mesma reunião de câmara será também votada a autorização para contração de um empréstimo 

totalmente destinado à empreitada, dentro dos limites do endividamento que a Autarquia deve 
respeitar. Este é mais um passo seguro (nunca antes dado), no sentido de dotar o concelho de um 
equipamento de grande importância. E fazemo-lo apesar das vozes mais céticas que apostam, e 
porque não dizê-lo até desejam, que esta obra não se concretize. Mas vai-se concretizar! Não 
temos tempo a perder! Espero por isso que nos órgãos autárquicos onde a questão será analisada, 
impere o bom senso e a defesa dos superiores interesses do concelho. Os interesses partidários 
terão de dar vez à responsabilidade. Apelo por isso ao sentimento de compromisso de todos, 

porque não acredito que haja alguém que esteja contra esta obra, uma aspiração com mais de 4 

décadas. 
E porque falamos em empréstimo e endividamento, talvez seja pertinente recordar que num 
estudo recentemente divulgado e elaborado pela Ordem dos Economistas, o município de Espinho 
está entre os 30 melhores no Ranking Municipal Português. 
Nos 308 municípios do país, Espinho é o 18º na avaliação do índice da sustentabilidade financeira. 
Outro dado relevante deste estudo refere que nos municípios da AMP, Espinho é o 3º mais bem 

classificado logo a seguir ao Porto e Santo Tirso. 
Estamos por isso, do ponto de vista financeiro, preparados para iniciar esta fase de investimentos. 
Haja para isso, vontade política! De todos! Continuamos é certo a dar uma atenção muito 
particular ao equilíbrio das finanças do município, de que não abdicámos. 

Na cultura, a conclusão da 2ª fase da intervenção no Castro de Ovil, constituiu este ano um 

investimento de mais de 150 mil euros que esperamos realce a importância daquele sítio nos 
contextos regional e nacional. Trata-se de um local com enorme potencial, que há muitos anos 
esperava por uma valorização infraestrutural, que permitirá agora uma fruição plena e convidativa. 

A nossa política de eventos continua a apostar na criação de marcas próprias associadas a oferta 

de qualidade. Eventos como o Sem Espinhas, o Réveillon de Verão e o Espinho Surf Destination, 
entre muitos outros que seria fastidioso enumerar, servem para cimentar a oferta turística e atrair 

milhares de pessoas ao nosso concelho. 

Na área social permitam-me destacar o Cheque Bebé, que proporciona uma ajuda global de €750 
nos dois primeiros anos de vida da criança. São medidas que visam dar o nosso contributo para o 
desenvolvimento e fixação da nossa população. Continuamos preocupados e atentos ao fenómeno 
que vai obrigando naturais de Espinho a fixarem-se em outros concelhos. Faremos o que pudermos 
para inverter este fenómeno nas mais diversas vertentes, combatendo o esvaziamento 

demográfico. 
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Uma referência também ao centro de coworking, obra em conclusão na antiga escola da Marinha e 
que pretende colmatar uma lacuna há muito sentida no apoio ao desenvolvimento de novos 
negócios. Espinho sempre foi uma cidade conhecida pelo seu dinamismo empresarial, pela sua 
independência socio económica. Queremos que a estratégia para esta área aponte precisamente 

para a recuperação desta condição. Queremos dotar o concelho de atratividade económica que 
permita ser um polo importador de mão-de-obra e não um foco de exportação como tem sido nas 
últimas décadas. O objetivo é claro: aumentar a oferta de emprego e, se possível, aumentando 
cada vez mais a qualidade e especialização da oferta. Só assim teremos um concelho socialmente e 
demograficamente a apontar para o futuro. 

Caras amigas e amigos, 

A iluminação pública continuará a ser melhorada sendo lançado concurso para a sua renovação. É 
importante dar mais qualidade e segurança aos nossos cidadãos e a quem nos visita. 
Nesse sentido vão também a reabilitação dos passadiços, que tem como objetivo valorizar o já 

extenso percurso pedestre à beira mar. 

Na zona à beira mar também decorrem intervenções de melhoramento na rua 2 na rede de 
pluviais. Isto enquanto se espera por um novo POC Caminha-Espinho, da autoria do Estado central, 

que, respeitando a essência da nossa frente urbana consolidada, não seja castrador do 
desenvolvimento económico, turístico e imobiliário da nossa belíssima costa marítima. 
Como é notório estamos a intervir em várias frentes e nas mais diversas áreas. Temos, no que 
depende de nós, o rumo bem definido. Saibam os outros agentes públicos e nomeadamente o 
governo central, acompanhar esta marcha. Para isso seria bom que sem mais demoras se 
resolvessem questões como a das novas instalações da Segurança Social e do IEFP, em que a 

Câmara disponibilizou instalações condignas que permitem boas condições de trabalho e conforto 
aos utentes. Este é um problema que se arrasta há mais de 3 anos, com assinaláveis prejuízos 
para o erário público, já que as atuais instalações são arrendadas e as novas seriam cedidas 
gratuitamente. Na área da saúde, disponibilizamos 10 camas para a unidade de convalescença da 
Unidade de Espinho do Centro Hospitalar Gaia-Espinho. Quase um ano passado e as camas 
continuam por usar. São de facto situações incompreenssíveis. 
Como incompreensível é também o dossier das passagens desniveladas na zona norte e mais a sul 

do concelho, nomeadamente nas freguesias de Espinho, de Silvalde e Paramos. Aquelas 

populações continuam à espera que o Governo inicie as necessárias intervenções com vista a dotar 
aquelas zonas de passagens seguras para peões e veículos. O que é certo, é que o então ministro 
Pedro Marques anunciou há um ano aqui em Espinho a resolução do problema. Até agora nada 
avançou. 
Este inaceitável atraso constitui um grave prejuízo para as nossas populações, nomeadamente do 
Bairro Piscatório. A travagem do investimento político, designadamente na ferrovia, tem limites, 

particularmente quando põe em causa a segurança das pessoas. 

Caras e caros Espinhenses, 
A defesa do interesse dos espinhenses tem de estar no centro da nossa ação política. Não podemos 
sobrepor a este interesse qualquer tática partidária e de circunstância. 
É obrigação de qualquer autarca ultrapassar a própria circunstância pessoal, as suas simpatias ou 

antipatias em nome de um bem maior. 
Faço votos sinceros que esta seja a motivação da atuação política nos anos que nos restam de 
mandato. Com as oportunidades que temos, não há motivos para não estarmos à altura das 
ambições deste concelho e das suas gentes. 

A bem de Espinho e dos espinhenses! 
Muito obrigado! 

O Presidente da Câmara, 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


