
                                                                     
 
 

      
 

 

 
29 /06/ 2012 

 

Secretário de Estado Dr. Marco António Costa  

 

  
Exmo. Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social, Dr. Marco António 

Costa; 

Presidente da Cerciespinho, caro amigo Lino Rodrigues e nele cumprimento toda esta 

grande e extraordinária equipa da Cerciespinho, particularmente a Dra. Rosa Couto; 

Membros da assembleia municipal, presidentes de junta ou seus representantes aqui 

presentes; 

Ilustres Convidados, instituições, coletividades, amigos da Cerci, Comunicação Social,  

Minhas Senhoras e meus Senhores  

 

 

Nenhum poder como o local está tão próximo dos dramas sociais e dos problemas do 

quotidiano das crianças, dos jovens, dos idosos e das famílias. 

 

É em períodos de dificuldades económicas e financeiras que se agravam e multiplicam as 

fragilidades sociais. O Estado e as Autarquias Locais não têm meios para acorrer a todas 

as situações que a sociedade de hoje reclama e necessita. Temos pois que encontrar 

mecanismos, ideias, vontades, forças vivas que, num esforço colectivo e solidário, nos 

ajudem a erguer e a manter instituições exemplares como a Cerciespinho. 

 

A Cerciespinho é uma das instituições de Solidariedade Social de que o concelho se 

orgulha, pela qualidade do serviço social e comunitário que presta e pelo rigor da gestão 

dos seus recursos. Intervém junto de pessoas com deficiência em situação de acentuada 

exclusão social. Tem mostrado à comunidade onde está inserida uma organização 

dinâmica e inovadora, através de estratégias de investimento privado e público, por 

forma a garantir e dar continuidade aos serviços em condições de funcionamento 

adequadas e dignas. 

 

Este Centro Residencial e Ocupacional, que o senhor Secretário de Estado da Segurança 

Social acaba de inaugurar, é obra do empenho e do dinamismo dos dirigentes da 

Cerciespinho, do espírito solidário da comunidade espinhense sempre pronta a responder 

na ajuda ao próximo, ao apoio do Ministério da Segurança Social e de outras instituições 

e empresas que não se eximem, desde há 35 anos, a apoiar esta relevante obra social.  



                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

Permitam-me referir o apoio, o carinho e o orgulho com que nós, Câmara Municipal de 

Espinho, olhamos e acompanhamos esta instituição. Apesar das restrições financeiras, 

orçamentais e outras amarras legais com que nos confrontamos hoje, olho para esta 

obra e sinto que foi muito bem aplicado o subsídio de 200 mil euros atribuídos pela 

autarquia, os 40 mil euros provenientes das verbas do jogo, a isenção do pagamento de 

taxas de edificação e tarifas relativas à vistoria e ligação dos ramais de água e 

saneamento, a execução pelos meios municipais dos passeios exteriores e guias de 

estacionamento e o ajardinamento e colocação de árvores. 

 

Sei que a situação financeira da Cerciespinho é precária e que são necessários todos os 

apoios para evitar o incumprimento e garantir o relevante serviço que presta a pessoas 

com deficiência e a todos os que por incapacidade são excluídos de uma vida normal em 

sociedade. 

 

O Estado tem feito um grande esforço para cumprir esse dever de protecção social num 

quadro económico adverso. A presença do Senhor Secretário de Estado da Segurança 

Social nesta cerimónia é testemunho desse esforço do governo. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Espinho e o seu executivo não deixarão nunca de 

partilhar esse esforço no quadro das limitações existentes, numa política de proximidade 

dos problemas sociais e de integração social. Inauguramos esta manhã na Associação de 

Socorros Mútuos S. Francisco de Assis, em Anta, o jardim de Infância "Portugal dos 

Pequeninos", apoiámos a construção de outros equipamentos sociais, agilizando 

processos, reduzindo ou isentando taxas e tarifas, ou através de apoio financeiro. Para 

além desta, a Cruzada do Bem, o Centro Social de Paramos, a Cerci Espinho e a 

Associação Desenvolvimento da Vila de Anta, são apenas alguns exemplos. 

 

Estes apoios não são exclusivos, nem se esgotam no esforço e trabalho da autarquia. Os 

privados, o meio empresarial ou as instituições sociais, como entidades promotores de 

obras de cariz social, terão na Câmara Municipal de Espinho um parceiro activo e 

disponível para corresponder a essas iniciativas que, primeiro, consubstanciem respostas 

sociais adequadas, segundo, sejam geradoras de emprego e que tenham impacto na 

economia local. 

 



                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

No âmbito da Acção Social, promovida pela Câmara Municipal de Espinho, permitam-me 

destacar o trabalho de recuperação e a adopção de uma política nova levada a cabo por 

este executivo de apoio aos Bairros Sociais, designadamente o Processo de Realojamento 

no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, e a regularização e reavaliação de rendas. No 

âmbito da Rede Social, permito-me ainda relevar a implementação do Projecto-Piloto de 

Mediadores Municipais com intervenção nas comunidades de Etnia Cigana, a abertura do 

Balneário Social, a implementação do projecto “Rede de Apoio Alimentar”, em articulação 

com diversas entidades concelhias, bem como a dinamização de um conjunto de 

actividades lúdico-pedagógicas e físicas direccionadas especificamente para a população 

sénior. 

 

 Quero aproveitar este momento, e na presença do senhor Secretário de Estado, para 

vos anunciar que a câmara, num esforço financeiro suplementar, vai garantir o 

transporte das pessoas inscritas nas U.S.F e  nos centros de saúde do concelho, que 

diariamente se tenham de deslocar a exames, tratamentos ou consultas no Centro 

Hospitalar de V.N. Gaia-Espinho, sito no Monte da Virgem. Estas pessoas, idosas na sua 

maioria, com recursos mensais escassos, dependentes e vulneráveis, merecem o respeito 

e a maior atenção do poder autárquico e dos poderes do Estado. Pode não haver dinheiro 

para outras coisas, mas deverá ser feito sempre um esforço para ajudar os mais 

desprotegidos e desfavorecidos do concelho de Espinho. 

 

 Continuaremos a interagir com as instituições locais de solidariedade social, com os 

comerciantes, a Igreja, a Cruz Vermelha e outros parceiros sociais, por forma a encontrar 

respostas simples e adequadas aos problemas dos cidadãos portadores de deficiência, 

dos excluídos, dos sem abrigo e das famílias em situação de maior carência. 

 

O poder local, as autarquias, são legitimadas pelos cidadãos para construir um mundo 

melhor. A Cerciespinho desempenha este papel relevante há trinta e cinco anos, com a 

boa-vontade da sua direcção, dos seus funcionários, de muitos amigos conhecidos ou 

anónimos que nunca regateiam esforço e apoio em ajudar o próximo. 

 

Quero, a câmara de Espinho quer, e estou certo que a grande maioria dos nossos 

conterrâneos quer, ajudar a Cerciespinho a construir um mundo melhor, incluindo a 

efectivação dos direitos das pessoas excluídas por deficiência. A nobreza deste esforço de  



                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

recuperação e integração dos desfavorecidos é um sentimento que nos deve unir num 

esforço comum de solidariedade, de partilha e de justiça na repartição dos meios que 

temos ao nosso alcance. 

 

Bem hajam 

Obrigado pela vossa presença! 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


