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Exmo. Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Guy Viseu 

Exmo. Deputado, Dr. Luís Montenegro 

Senhor Vice-Presidente e Senhores Vereadores 

Senhora Vice-Presidente da Câmara de Vila Real, cidade irmã. 

Vogais da Assembleia Municipal 

Senhores Presidentes de Junta e Membros da Assembleia de Freguesia, 

Distintos homenageados, 

Ilustres convidados, representantes da PSP, REE, Bombeiros, de Instituições, 

Colectividades e Clubes do Concelho de Espinho. 

Funcionários e colaboradores da Câmara Municipal, 

Comunicação Social, 

Caras e Caros Munícipes, 

Minhas Senhoras e meus senhores. 

Assinalamos hoje o 42º aniversário da Cidade de Espinho. Esta cerimónia anual presta-se 

a uma inevitável reflexão sobre a identidade do nosso território, do nosso povo, do nosso 

município. Este dia inspira-nos a uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro da 

nossa comunidade, feita de um povo singular, de instituições sociais, desportivas, 

culturais e recreativas dinâmicas, de pequenas e médias empresas com história e com 

sucesso, de serviços próximos dos seus utentes, de escolas geradoras de conhecimento, 

de jovens com valor reconhecido dentro e fora das fronteiras do nosso concelho. 

Esta terra feita de sol, de mar, de praias de areia branca continua fértil e sabe gerar e 

acolher gerações de espinhenses ilustres como as personalidades que hoje, tal como em 

anos anteriores, temos a honra e o dever de homenagear. São pessoas como estas, e 

tantas outras, que despertam a energia cívica da nossa cidade e que engrandecem e 

prestigiam a nossa história, pelo exemplo das suas vidas, pelas causas em que se 

envolveram, pelos serviços que prestaram, pelos atos solidários e nobres que 

promoveram, pelo valor ou valores que acrescentaram à sua terra e ao seu povo. 

Acreditamos que os jovens talentosos, lutadores, criativos e ousados aqui já distinguidos 

pelo seu mérito, serão os continuadores desta cidade e aqueles que vão passar o 

testemunho e o exemplo às novas gerações. 

A história da nossa cidade é também feita da história das suas instituições, das suas 

empresas, dos movimentos de voluntariado que prosseguem missões de solidariedade a 

favor dos mais carenciados. 

A Acção Social da Paróquia de Espinho é um exemplo de serviço à comunidade e à 

dignidade humana. Um trabalho de generosidade a favor dos mais necessitados que o 

Padre Manuel Henriques iniciou há mais de vinte anos e que hoje tem no Padre José 

Pedro Azevedo um continuador. Um trabalho diário assegurado por leigos e jovens 

voluntários e a quem hoje justa e talvez tardiamente foi prestado um merecido 

Reconhecimento Público. 

Em nome da cidade de Espinho reafirmo aqui o nosso agradecimento a todos quantos 

desempenham esta missão tão nobre e evangélica na pessoa do Pároco e estimado 

amigo, Padre José Pedro. Muito obrigado a todos os que contribuem para a Acção Social 

da Paróquia de Espinho. Bem hajam! 
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A acção social é hoje felizmente uma responsabilidade assumida também por várias 

empresas do concelho. A AIPAL fundada há mais de meio século é um símbolo de 

Espinho, um exemplo de inovação e empreendedorismo que já faz parte da identidade da 

cidade e da Rua 19 em particular. Os apoios que disponibiliza a instituições de 

solidariedade social, à organização de eventos sociais, desportivos e culturais faz da 

AIPAL uma das empresas mais acarinhadas, reconhecidas e próxima das associações e 

do povo de Espinho. É uma empresa com história, escrita pelos seus dez fundadores e 

por todos os trabalhadores a quem hoje nesta sala foi justamente prestado o 

Reconhecimento Público. 

Se é verdade que as pessoas passam e as instituições ficam, também é verdade que há 

personalidades que, pela sua relevância social, pela sua riqueza humana, pelo seu 

carisma, pelo exemplo cívico e legado que deixaram às gerações do futuro se 

transformam em referências e símbolos de uma cidade. Refiro-me ao Carlos Padrão e ao 

Coronel Armando Jacinto a quem hoje e aqui a Cidade de Espinho prestou tributo e 

conferiu a sua mais alta distinção. A nobreza de carácter destas duas proeminentes 

figuras espinhenses vai ficar para sempre na história de Espinho. 

Muito obrigado e bem hajam, caríssimos amigos Coronel Armando Jacinto e Carlos 

Padrão, por tudo que deram e vão certamente continuar a dar à nossa comunidade. 

Caras e caros homenageados, espinhenses e convidados, 

Hoje é também um dia de reflexão sobre o trabalho autárquico que estamos a realizar a 

meio de um segundo mandato legitimado de forma inequívoca pelo povo do concelho de 

Espinho. 

O balanço será feito oportunamente por quem nos conferiu esta missão e eu reafirmo 

que, em cada momento, cá estarei de corpo e alma para prestar contas do trabalho 

levado a cabo pelo executivo a que presido. 

Os executivos, sejam de freguesia, sejam da Câmara, existem para executar programas 

de acção…para fazer. Os interesses das pessoas e dos territórios que representam têm 

de ser postos sempre em primeiro lugar, relegando para último plano os conflitos 

partidários e interesses eleitoralistas. Usar funções para querelas político-partidárias, 

ambições e protagonismos pessoais não é o nosso caminho. 

E porque o caminho faz-se caminhando… quero dar-vos nota das prioridades e dos 

objectivos concretos que temos em marcha: 

Está a terminar a odisseia do nosso Plano Director Municipal. 

Na primeira quinzena de Julho se tudo correr como o previsto, estará em discussão 

pública. Queremos um processo participado e participativo, com o envolvimento dos 

nossos agentes económicos locais, investidores, técnicos e especialistas das mais 

diversas áreas, autarcas locais e população em geral. Queremos o maior contributo de 

todos para melhorar este instrumento fundamental para o desenvolvimento do concelho 

de Espinho. 

A proposta do PDM assenta em três eixos estratégicos solicitados à equipa que elaborou 

a proposta: 

- Um PDM amigo do investimento, permitindo acolher os interesses que agregam mais-

valias para o território, nomeadamente pela criação de postos de trabalho, pelo valor do 

investimento, pelos efeitos multiplicativos no desenvolvimento económico e social; 

- Um PDM que tenha presente todo o histórico do planeamento municipal de Espinho, 

com particular ênfase na avaliação do PGU e no resultado de uma série de Planos de 
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Pormenor em vigor, revogando ou propondo a alteração dos que constituem obstáculo ao 

desenvolvimento e instituindo processos de execução mais céleres e capazes de dar 

resposta em tempo às nossas preocupações. Tudo isto sem prejuízo da desejada 

participação pública e do rigor que é nosso apanágio; 

- Um PDM que seja também um instrumento que permita solucionar uma série de casos 

de construções existentes, que não estão devidamente conformes perante a lei, mas que, 

na sua maioria, concretizam um direito constitucional que é a habitação. 

O PDM que elaborámos, estou certo, dá resposta a estas nossas preocupações, no 

respeito, como não podia deixar de suceder, da demais legislação em vigor, muito 

particularmente do regime jurídico do Ordenamento do Território. 

A outra grande prioridade no âmbito do urbanismo, do tratamento do espaço público e 

da requalificação do território urbano é a obra da chamada “ALAMEDA 8”, fundamental 

para a revitalização do centro da cidade e que constitui um desígnio firme deste 

executivo municipal. Foi finalmente conseguida a contratualização do projecto de 

arquitectura para o antigo canal ferroviário com o autor da proposta vencedora do 

concurso de internacional de ideias. Um processo moroso e complexo de negociação para 

que pudéssemos chegar a um compromisso que baixasse o custo global da obra, sem 

colocar em causa o conceito urbanístico dos autores do projeto. Felizmente para Espinho 

e para os espinhenses, esse compromisso foi possível e a empreitada vai arrancar 

previsivelmente ainda em 2016, se o processo seguir a sua tramitação normal. 

A imagem da cidade passará também a partir do próximo dia 1 de Julho por um novo 

modelo e serviço de limpeza, varredura e recolha de resíduos. 

A prestação desses serviços por esta via, seguramente melhorará a qualidade, a eficácia 

e a eficiência do trabalho prestado, do asseio e da higiene da cidade e do concelho. 

Mas este investimento não se limita ao perímetro urbano da cidade. Olhamos para todo o 

concelho de uma forma que procuramos justa e equilibrada, tendo como preocupação 

fundamental a segurança das pessoas e bens e a sua qualidade de vida. 

Estão pois em curso obras estruturantes de protecção da orla costeira em Silvalde e 

Paramos levadas a cabo pela Câmara Municipal e pelo Ministério do Ambiente. Obras que 

vão impedir o avanço do mar sobre habitações e equipamentos e que ficarão concluídas 

ainda este verão, sempre procurando respeitar o nosso ecossistema e a beleza natural 

das nossas praias. 

Concluídos e apenas à espera de procedimento administrativo para entrega às 

companhas, estão os novos apoios de pesca da Arte Xávega e a nova lota para comércio 

do pescado. Infraestruturas que vão contribuir para a melhoria das condições de trabalho 

dos nossos pescadores e vão valorizar e promover este nosso património imaterial 

secular da “Arte Xávega.” 

Encetámos difíceis negociações com a REFER sobre as passagens desniveladas para o 

atravessamento da linha férrea (Linha do Norte). A primeira passagem desnivelada está 

em concurso e vai começar a ser construída em Silvalde, no Bairro Piscatório. Seguir-se-

ão certamente nos próximos anos as construções das restantes, que estão previstas pela 

REFER. 

A estes investimentos acrescento a conclusão ainda em Silvalde do novo Centro Escolar, 

que entra em pleno funcionamento no próximo ano lectivo. Uma obra que a exemplo dos 
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outros dois em Anta e Paramos, já inaugurados, representa uma aposta na excelência da 

formação e do futuro das nossas crianças. 

Nesta reflexão política, não posso ignorar o trabalho que tem sido desenvolvido na área 

social. O executivo não tem uma visão assistencialista e desresponsabilizante sobre esta 

matéria, o que equivale a dizer que não atiramos dinheiro para cima dos problemas 

sociais à espera que os mesmos se resolvam por inspiração divina. Preferimos 

desenvolver projectos que envolvam as comunidades - como a recente criação de Hortas 

Comunitárias no Complexo de Habitação da Quinta de Paramos - e tomar decisões que 

estimulam maior autonomia e sentido de responsabilidade, como é exemplo a 

moralização do pagamento de rendas na habitação social. Na mesma linha, apoiamos 

activamente a instalação de três espaços do cidadão, no FACE, no Bairro da Ponte de 

Anta e em Paramos, que vão prestar com proximidade um conjunto de serviços públicos 

essenciais ao cidadão. 

É este o paradigma de intervenção social que vamos continuar a desenvolver. Sem 

paternalismo e demagogia que apenas adiam os problemas e patrocinam a exclusão. 

Os níveis de desemprego no nosso concelho registam um acentuado decréscimo desde 

há quatro anos, fruto do dinamismo dos nossos empresários e agentes económicos locais 

e da melhoria da evolução económico-financeira do país. 

A Câmara Municipal de Espinho e as autarquias em geral não garantem emprego. Não é 

essa a sua vocação e o seu papel. Mas compete à autarquia fomentar, criar condições, 

facilitar, gerar dinâmicas e apoiar projetos geradores de emprego. Estamos muito 

empenhados nesta prioridade, traduzida na estratégia do PDM, como atrás referi, mas 

também no impulso que estamos a dar para a implantação concreta de alguns projectos 

de investimento que vão ser concretizados em Espinho nos próximos dois anos e que vão 

criar algumas centenas de postos de trabalho. 

Outra das imagens de marca do trabalho desta Câmara Municipal, dos seus técnicos e 

funcionários tem sido a aposta na promoção turística do concelho, aproveitando as 

sinergias, a riqueza e o dinamismo das nossas colectividades e instituições sociais, 

comerciantes, agentes económicos e outros parceiros, na organização de vários eventos 

ao longo de todo o ano, combatendo a sazonalidade. São disso exemplos os programas 

“Espinho vive a Semana Santa” e “Espinho Cidade Encantada,” que decorre em 

Dezembro. 

Vamos prosseguir uma estratégia de organização e captação de eventos para promoção 

turística do concelho que reposicione Espinho como referência nacional. É esta visão que 

nos mobiliza para iniciativas municipais como o Festival OITO20e4 que acaba de receber 

o Certificado Internacional de Qualidade, “Estátuas Vivas”, concertos na Alameda, o Mar- 

Marionetas, Bienal Mulheres D`Artes e outros eventos desenvolvidos pelo nosso 

associativismo. 

Projectos como o “Espinho Surf Destination” colocam a cidade como destino da melhor 

onda do norte e o retorno e o impacto económico do evento mostra já resultados na 

dinâmica da restauração, da hotelaria local e na imagem de marca das nossas praias. 

Esta dinâmica e esta estratégia foi um factor decisivo para a escolha de Espinho como 

palco de um dos maiores eventos desportivos do ano a nível mundial. Estou plenamente 

convicto de que o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia irá representar uma 

oportunidade histórica de afirmação internacional do nosso concelho, do nosso povo. 

Será um evento que marcará para sempre a nossa memória colectiva. Deixo aqui um 

especial apelo a toda a cidade para que se envolva e receba, como os espinhenses tão 
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bem sabem fazer, todos aqueles que aqui vão permanecer durante os meses de Junho e 

Julho. 

Caras e caros espinhenses, amigos e convidados: 

Nos últimos cinco anos e meio de trabalho tivemos de remover muitas pedras do 

caminho. 

Avançámos para uma reestruturação profunda dos Serviços Municipais que nos permitiu 

melhorar os níveis de produtividade internos e obter resultados operacionais francamente 

positivos. 

Estamos a reduzir o nosso endividamento de forma exemplar. Não são as palavras que o 

confirmam, são os números. 

Em 2014, foi possível subtrair 3,8 milhões à dívida do Município e reduzir o seu peso 

global para 36,8 milhões de euros. O prazo médio de pagamento a fornecedores passou 

de 193 dias para 67 dias (que está em contínua melhoria) e a exploração do exercício 

gerou um cash flow positivo de 5,5 milhões de euros. Isto, repito, no intervalo de um 

ano… 

A Câmara Municipal de Espinho é hoje uma entidade credível junto dos seus 

fornecedores. 

Este conjunto de indicadores e esta imagem positiva resulta do empenho, da 

competência e da dedicação de todos os nossos colaboradores, funcionários e dirigentes. 

Uma parte deles hoje aqui homenageados e, em nome de todos os outros que aqui não 

estão, dirijo-vos o meu agradecimento e reconhecimento pelo vosso trabalho, 

empenhamento e dedicação ao longo destes 25 anos. 

Faço votos para que esta cultura de trabalho, já reconhecida através da certificação dos 

serviços municipais por uma entidade externa, possa ser mantida e aperfeiçoada no 

futuro próximo. Os espinhenses, certamente ficarão gratos por terem uma Câmara 

Municipal eficiente e capaz de responder em tempo útil aos seus problemas e às suas 

necessidades. 

O poder local e o exercício da atividade política só fazem sentido como meios de servir e 

realizar a vida da cidade e dos cidadãos. 

Conto com a colaboração de todos vós para fazer da cidade e do concelho de Espinho 

uma terra de progresso, de oportunidades, onde sintamos o prazer de viver. 

Muito Obrigado! 


