
                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

Exmo. Sr. Secretário de Estado adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Dr. 

Almeida Henriques, 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Srs. Vereadores da Câmara Municipal 

Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia 

Vogais da Assembleia Municipal e demais autarcas 

Representantes da Empresa “Britalar” 

Convidados 

Diversas Entidades Civis e Militares aqui presentes 

Representantes das Coletividades e Instituições do Concelho 

Srs. Jornalistas, 

Caras e Caros Espinhenses 

 

 

 

O momento que hoje estamos a viver marca um ponto de viragem no nosso concelho. 

Desde o primeiro dia em que cheguei à Câmara Municipal de Espinho elenquei a aposta e 

o investimento na nossa frente de mar como uma prioridade, no cumprimento de um 

compromisso com os Espinhenses. 

 

A obra de frente marítima tem um investimento de 6 milhões e meio de euros, e que é 

suportado por fundos provenientes do QREN e insere-se no Plano de Ordenamento do 

espaço marítimo há muito esperado. 

 

Uma palavra de agradecimento ao governo na pessoa do Senhor Secretário de Estado 

Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Dr. Almeida Henriques, pelo apoio e 

envolvimento que teve neste projeto e pela confiança depositada na capacidade deste 

executivo camarário em cumprir todos os requisitos para concretizar a obra.  

 

Dr. Almeida Henriques, V.ª Exa. é um defensor, como há bem pouco tempo o sublinhou, 

do primado do desenvolvimento regional, do crescimento económico e da coesão 

territorial. 

 

Partilha, como eu também, a visão do autarca como catalisador de dinâmicas locais de 

desenvolvimento desse mesmo território, defendendo, ao mesmo tempo, a prossecução 

de políticas ativas de atração de investimento. 

 

Vossa Excelência possui uma grande sensibilidade para as questões municipais, como 

autarca que ainda é, como o demonstrou em todo este processo e que hoje culmina 

neste gesto simbólico de lançamento da 1ª pedra nesta obra absolutamente primordial 

para Espinho. 

 

É por isso que também digo hoje, que a sua presença entre nós se reveste de enorme 

importância e significado, e que muito nos sensibiliza, anima e motiva. 

 

Muito Obrigado! 

 

Não posso neste dia tão especial deixar ainda de fazer várias referências e 

agradecimentos: 

 

 

 



                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

Aos serviços técnicos municipais da Câmara a que presido, ao arquiteto que pôs no papel 

a obra, Nuno Lacerda, pelo seu empenhamento e profissionalismo, à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (Eng.º Carlos Duarte), ao Ministério da 

Defesa, onde destaco neste particular, o Regimento de Engenharia de Espinho 

(Comandante Alves Caetano) e, por fim, à Administração da Região Hidrográfica, vulgo 

ARH (Eng. Pimenta Machado). 

 

A presença neste acto de tantas personalidades e entidades envolvidas neste 

empreendimento é uma prova de confiança e de valorização deste projeto. A todos vós o 

meu reconhecimento, a minha gratidão em nome da Câmara Municipal de Espinho. 

 

Após uma década de atraso e fundos desperdiçados, cá estamos num esforço gigantesco 

numa altura de grandes constrangimentos, a fazer tudo, para que o nosso concelho volte 

à excelência que tivemos em tempos e que a todo o custo queremos recuperar. 

 

Queremos recuperar a rutura histórica com o mar que já foi o caminho da glória dos 

portugueses na época dos descobrimentos. O mar deu riqueza e poder aos portugueses 

durante 600 dos seus 900 anos de história. 

 

Só agora é que o país começa a perceber que o mar é o futuro e é um recurso 

estratégico que devemos rentabilizar. Mas como disse o Sr. Presidente da República em 

recente intervenção: “Falta largar do cais”. 

 

Hoje Espinho pretende aplicar no terreno junto ao mar essa energia, aproveitar esta 

maré. 

 

Como autarca, hoje quero que o mar de Espinho se transforme numa oportunidade para 

criar melhores condições de vida à comunidade piscatória, ordenar a paisagem e o 

território da orla costeira, criar um novo ponto de atração turística geradora de emprego 

numa zona degradada e desordenada na parte sul do concelho. 

 

Esta é uma obra que tem como objetivo primeiro a melhoria das condições de vida das 

pessoas que aqui residem e trabalham. Tenho que salientar o apoio e contributos dados 

pelos presidentes das juntas de freguesia de Espinho, Silvalde e Paramos na 

concretização deste projeto. 

 

Esta foi uma área do concelho esquecida no passado, mas para mim e para o executivo é 

uma prioridade.  

 

Esta é também a resposta a certos “Velhos do Restelo” que ressuscitam por aí. Para os 

que criticam, mas não contribuem… para os que deixaram problemas para a geração 

futura resolver…. para os que nos deixaram amarrados ao passado….têm aqui a 

resposta: “ O homem sonha a obra nasce”. 

 

Espinho assume-se cada vez mais como um destino turístico de excelência, e é imperioso 

gerar potencial económico explorando lugares de caraterísticas ambientais e naturais 

únicas que importa preservar, valorizar e promover. 

 

Com trabalho e dedicação temos reconquistado a confiança das entidades, demonstrando 

desta forma que pretendemos trabalhar arduamente no sentido do desenvolvimento do 

nosso concelho, e sempre na prossecução da nossa missão. 

 



                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

 

O lançamento da primeira pedra no dia de hoje reflete aquilo que pretendemos: oferta de 

qualidade, diferenciadora e apelativa para todos os que nos visitam e para aqueles que 

têm o privilégio de aqui viver. 

 

Esta obra da frente marítima vai criar uma nova centralidade a sul de Espinho com a 

construção da Praça do Mar, a que acresce a construção dos apoios de pesca, 

determinantes para a nossa comunidade piscatória que se dedica à arte xávega. 

 

O projeto inclui a construção, igualmente, de um passadiço e ciclovia ligando o extremo 

norte do concelho ao extremo sul, o que vai permitir qualificar e transformar a paisagem 

e o modo de vida dos habitantes da freguesia de Silvalde e Paramos junto ao mar. 

 

Hoje reafirmo: valeu a pena o empenho e as dificuldades de vária ordem que este 

executivo teve que ultrapassar para transformar esta ideia numa realidade. 

 

Para Espinho, a exemplo de municípios nossos vizinhos, este é um projeto que se 

pretende gerador de emprego e que não se esgota na componente física e estrutural da 

obra e da mais- valia paisagística que vai trazer a esta zona do concelho. 

 

É um orgulho ter uma frente de mar requalificada e atraente para quem nos visita.  

 

É uma intervenção fundamental e de grande importância para o nosso concelho. 

 

Espinho tem história e tem memória, e é com base nesta identidade que queremos e 

devemos promover e executar toda uma estratégia que nos leve a patamares de 

excelência e desenvolvimento e de qualidade de vida. 

 

Queremos construir um novo futuro, com as pessoas que aqui vivem, com as que aqui se 

dirigem, envolvendo a comunidade e apelando à iniciativa privada para que tenha aqui 

também uma janela de oportunidade. 

 

Queremos ser rigorosos e exigentes para que consigamos todos potenciar os poucos 

recursos disponíveis. 

 

Com ambição e responsabilidade…. juntos vamos contribuir para melhorar a qualidade da 

nossa cidade e o dia a dia das pessoas da nossa terra e do …nosso mar. 

 

Obrigado pela vossa presença!  

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


