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Senhor Vice-Presidente e Senhores Vereadores 

Exmo. Representante do Presidente da Assembleia Municipal  

Membros da Assembleia Municipal  

Senhores Presidentes de Junta e membros da Assembleia de Freguesia,  

Distintos Homenageados,  

Ilustres convidados, PSP, Representantes dos Bombeiros Voluntários, Regimento de 

Engenharia; 

Sr.ªs e Srs Representantes de Instituições, coletividades e clubes do concelho,  

 

Funcionários e colaboradores da Câmara Municipal, 

Comunicação social, 

Caras e Caros munícipes, 

Minhas senhoras e meus senhores. 

 

Assinalamos hoje o 41º aniversário de Espinho…Cidade, Município e Projeto Urbano de 

histórico e reconhecido vanguardismo, ao qual todos temos o orgulho de pertencer.  

Esta cerimónia anual presta-se a uma inevitável reflexão política, mas sobretudo é um 

momento que inspira a celebrar a nossa comunidade e a assinalar as suas virtuosidades.  

 

Se constantes são os desafios que se colocam aos autarcas no sentido de elevar e 

aperfeiçoar o desenvolvimento de Espinho e a qualidade de vida dos espinhenses, não 

menos relevante e prioritário é evidenciar aquilo que temos de genuinamente bom: a 

grande riqueza e o valor das nossas gentes, do nosso pequeno mas diverso território; 

dos genuínos costumes, das nossas instituições; da intensa atividade cultural e 

desportiva, da vocação turística de sempre.  

Afirmar este sentimento espinhense é particularmente oportuno num ano em que se 

assinalam aniversários de grande simbolismo.  

 

A Feira de Espinho, incontornável património imaterial da cidade, cumpre 120 anos de 

história e a data será devidamente comemorada com um vasto programa preparado pela 

Câmara Municipal.  

A Banda de Música da Cidade de Espinho, a mais antiga coletividade do concelho, 

celebrou já o Centésimo Septuagésimo Quinto aniversário.  

 

E ainda o Sporting Clube de Espinho. O tigre que tantas alegrias nos ofereceu no passado 

e que se tem mantido resistente e felino perante as adversidades a caminho de um 

histórico centenário.   

 

São instituições como estas e tantas outras que despertam a energia cívica e social da 

nossa cidade e que desde sempre engrandeceram a nossa história. Nesse sentido, quero 

aqui deixar-lhes a minha homenagem pessoal e o reconhecimento institucional da 

Câmara Municipal de Espinho pelo meritório trabalho que desenvolvem. Bem-haja a 

todas.  

A história da nossa Cidade é também feita de pessoas singulares, que contribuíram com 

o seu empenho e visão em diferentes momentos para o crescimento de Espinho. Desde o 

visionário Engenheiro Bandeira Neiva que concebeu a nossa distinta malha urbana 

ortogonal, a Alexandre, Henrique Brandão e Augusto Gomes, edificadores do primeiro 

grande património industrial espinhense, a nossa história é rica em personalidades 

marcantes que ajudaram a erguer aquela que era, até então, uma singela comunidade 

de pescadores.  
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Não os podendo homenagear diretamente aqui hoje, é com gosto pessoal e sentido de 

gratidão que distinguimos o percurso de uma personalidade que contribuiu para a 

historiografia dos pais-fundadores de Espinho. Um homem que, pelo seu extraordinário 

percurso cívico, pela virtuosa integridade e coerência sempre demonstrada e pela 

excelência do trajeto profissional realizado nas escolas do município, conquistou ele 

próprio um lugar na História espinhense. Refiro-me evidentemente ao Professor e Mestre 

António Teixeira Lopes. Um cumprimento especial para ele.  

 

A cidade é passado, presente e futuro. Os fundadores inspiraram as gerações seguintes 

a fazer de Espinho uma cidade cosmopolita, acolhedora e com identidade própria. 

 

Hoje, queremos também inspirar e valorizar uma nova geração de personalidades que 

saberão, por um lado, respeitar esta generosa história, e, por outro, inovar nas soluções 

e estimular novas vivências.  

 

Acreditamos que os jovens talentos, aqui já distinguidos, serão os continuadores desta 

cidade e aqueles que vão acrescentar futuro e valor para Espinho. 

 

Por isso, este singular reconhecimento às novas gerações no Dia da Cidade, 

personificadas neste conjunto de pessoas que se distinguem pelo mérito e pelo empenho 

que colocam nos seus projectos e nas suas ambições. É de exemplos destes, da sua 

ousadia, criatividade e empreendedorismo, que o futuro de Espinho se vai certamente 

construir e afirmar. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores,  

Hoje é também – como referi no início – um dia de reflexão política. Não de balanço 

exaustivo do que já foi feito, mas de apresentação das prioridades estratégicas dos 

próximos anos.  

Como é do conhecimento público, o primeiro mandato em que exercemos funções 

executivas na autarquia foi essencialmente dedicado à reorganização administrativa 

interna e ao equilíbrio financeiro do município.  

 

Num período de escassez e de contenção, fomos obrigados a uma escrupulosa gestão 

dos recursos de que dispúnhamos e a investimentos cirúrgicos que permitissem 

recuperar algum dinamismo económico para o concelho. Perdoem-me a expressão 

popular, mas estivemos quatro anos a fazer “omeletas sem ovos”.  

 

Quando o executivo que lidero se apresentou a um segundo mandato, foi apontado 

claramente um novo caminho que passa pela afirmação de Espinho nos contextos 

regional e nacional.  

 

Espinho foi, é e terá de ser sempre, uma referência na Grande Área Metropolitana do 

Porto, a várias dimensões. Para isso será necessário recuperar a aposta no Turismo com 

uma oferta cada vez mais qualificada e diferenciada, captar investimentos económicos 

geradores de valor e emprego, melhorar a organização do espaço urbano e a qualidade 

de vida para fixar a população e criar condições favoráveis à iniciativa privada. É nesse 

sentido que apontamos a requalificação da orla costeira como um investimento 

absolutamente prioritário. Iniciadas no mandato anterior, as intervenções de valorização 

daquele que é o nosso cartão-de-visita – o Mar e as Praias – estão em fase de conclusão 

e já estão apresentadas as candidaturas para as futuras intervenções de proteção e 

valorização da nossa costa, e, nalguns casos os procedimentos concursais para as 

empreitadas já a decorrer, sejam de iniciativa municipal ou do Estado Central. 
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É no mesmo sentido que tomamos como urgente a concretização do projeto de 

requalificação do chamado canal ferroviário. Objetivo prioritário para este mandato, 

reafirmo! 

 

Trata-se de uma obra estrutural para a imagem e para o futuro de Espinho, cuja 

viabilidade está dependente de um avultado investimento que a autarquia não pode – 

nunca pôde, de resto – assegurar de forma autónoma. Tal constrangimento não significa 

que o processo esteja parado. Pelo contrário, aguardamos o próximo quadro comunitário 

2014-2020 para iniciar as primeiras intervenções de fundo e temos como prioridade 

imediata a construção das passagens desniveladas, neste momento já negociadas no 

âmbito do programa de requalificação da Linha do Norte e do programa IEVA: 

Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado. Estão a ser negociadas cinco passagens 

pedonais e três rodoviárias, em Paramos, Silvalde e Espinho.  

 

Caras e caros Espinhenses, convidados, 

Prosseguiremos certamente numa estratégia consciente e responsável, que garanta os 

investimentos verdadeiramente necessários ao desenvolvimento do município sem 

comprometer a sustentabilidade financeira da Câmara Municipal.  

 

Essa é a razão pela qual iremos manter a aposta nas designadas obras de proximidade, 

de que são exemplos recentes a renovação da zona central de Guetim e dos arruamentos 

no Bairro da Ponte de Anta, cujos benefícios para as populações ultrapassam largamente 

a dimensão dos custos.  

 

Essa é também a razão pela qual não vamos descurar as intervenções em curso na área 

da educação. A Câmara a que presido, num esforço conjunto com técnicos municipais e 

empreiteiros estão a fazer tudo o que é possível para assegurar que os alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico iniciem o próximo ano lectivo nos novos Centros Escolares, em Anta, 

Silvalde e Paramos. Trata-se de uma melhoria qualitativa para toda a comunidade 

escolar do concelho e um investimento de valor incalculável no presente e para o futuro 

das nossas crianças. 

 

Este caminho de equilíbrio, racionalização e eficiência carece de uma autarquia moderna 

e adaptada aos desafios hoje colocados à administração pública. O empenho dos nossos 

colaboradores e funcionários, que aqui não posso deixar de publicamente sublinhar e 

agradecer, tem-nos ajudado a melhorar o nível de profissionalismo dos serviços e a obter 

ganhos de eficiência e de produtividade. Nessa matéria há, no entanto, trabalho a fazer e 

conto com o esforço de todos para que, também a nível interno, a Câmara Municipal se 

afirme pelo exemplo e diferença.  

 

Nos próximos anos, adivinham-se desafios relevantes ao nível local. As autarquias terão 

de saber reinventar a sua atuação e encontrar formas criativas de reabilitar o seu tecido 

económico, esgotado que está o modelo tradicional de investimento baseado em obras 

públicas, encontrando outros estímulos diretos e indiretos.  

 

Neste contexto, é indiscutível que Espinho terá de apostar no reforço da sua marca 

histórica associada ao Turismo, valorizando a sua oferta em domínios como a hotelaria, a 

restauração, as atividades de cultura e de lazer. O executivo municipal irá continuar a 

apostar numa política de eventos diferenciadores, que alimentem o sector privado e 

criem o hábito de vir a Espinho.  

 

Acolhemos já este ano com grande êxito e excelente organização, em parceria com o 

município de Santa Maria da Feira, o Campeonato Mundial de Voleibol Escolar. É nesta 

lógica que apoiamos o desenvolvimento do programa Espinho Surf Destination, uma 
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prova que pretende tornar Espinho um destino de excelência para a prática do Surf. No 

final do mês de Julho iremos acolher o Mundialito de Futebol de Praia, com a presença 

das mais fortes seleções mundiais desta variante e em finais de Agosto as finais do 

Campeonato Nacional da mesma modalidade. E em Novembro o maior encontro de 

Fitness da Europa com a presença esperada de três mil participantes. 

 

Aproveito esta cerimónia para anunciar, em primeiríssima mão, que, em 2015, Espinho 

vai ser a cidade sede da maior competição futebolística internacional do ano, organizada 

pela FIFA: o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, com a presença das dezasseis 

melhores seleções mundiais da modalidade. 

 

Trata-se de uma organização apoiada pela Federação Portuguesa de Futebol, que muito 

honra a cidade de Espinho e respeita a sua tradição de bem organizar e acolher grandes 

eventos desportivos. Estou certo que será uma jornada verdadeiramente memorável 

para todos os espinhenses.  

 

Somos um executivo realista, mas ambicioso. Temos plena consciência de que a 

afirmação do nosso concelho passa por diferentes patamares de atuação e que nenhuma 

vertente pode ser descurada. Incluindo a nossa capacidade de intervir nos centros de 

decisão, fazendo valer as necessidades e especificidades locais em matérias 

extraordinariamente relevantes do ponto de vista da oferta de serviços públicos, como a 

saúde, a educação, a Acão social e a justiça.  

Fomos já acusados de não termos exercido pressão suficiente para assegurar a 

manutenção de alguns serviços, o que não corresponde à verdade, em absoluto. Tenho 

todo o interesse – e de resto, já o manifestei em diversas circunstâncias – que não sejam 

encerrados os balcões e as unidades de que precisamos e estarei na primeira linha de 

intervenção nessa matéria. 

 

O que não posso é ultrapassar as minhas responsabilidades e, pura e simplesmente, 

bloquear a ação governativa e os compromissos internacionalmente assumidos. A 

democracia tem regras. Quem não entende esta realidade e vive da demagogia e crítica 

gratuita é incapaz de assumir compromissos ou responsabilidades políticas.  

 

Para reforçar a massa crítica e a relevância política do concelho, entendo que o caminho 

deve ser substancialmente diferente. Temos condições ótimas para aumentar a nossa 

escala e dimensão geográfica, corporizando os diversos apelos que a população e as 

instituições de S. Félix da Marinha nos têm dirigido no sentido de integrarem o município 

de Espinho. 

 

Sabemos que a nossa área de influência é muito superior à dimensão estrita do território 

e que existem evidentes afinidades sociais, culturais, associativas e empresariais com S. 

Félix da Marinha, pelo que acolhemos esta possibilidade com grande entusiasmo.  

Acredito, aliás, que uma reforma administrativa realista, organizada e aceite pelas 

populações passa mais por respeitar as dinâmicas demográficas e sociais do território, do 

que por critérios definidos a régua e esquadro. 

  

Reitero total disponibilidade para aceitar as interpelações desta população vizinha e 

espero que o diálogo sobre esta matéria tão estrutural para Espinho possa ser 

aprofundado, de forma profícua e com elevação. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Estas são algumas das linhas de orientação estratégica que conduzem a atividade do 

executivo municipal. Não tendo a pretensão de ser o único caminho, estamos convictos 
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de que temos uma proposta consistente e ambiciosa, digna do património já centenário 

desta pequena Vila Piscatória que se fez Rainha.  

 

Viva Espinho! 

Viva Portugal! 

 


