
                                                                

 
 

      
 

 

 

Exmo. Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhor Vice-Presidente e Senhores Vereadores, 

Caro Colega Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e restante delegação, 

Membros da Assembleia Municipal, 

Senhores Presidentes de Junta e membros da Assembleia de Freguesia,  

Distintos Homenageados, 

 

Ilustres convidados, Câmaras amigas e vizinhas, PSP, Bombeiros,  

Representantes de Instituições, coletividades e clubes do concelho,  

Representantes de Cidades Geminadas aqui presentes, 

 

Funcionários e colaboradores da Câmara Municipal, 

Comunicação social, 

Caras e Caros munícipes, 

Minhas senhoras e meus senhores. 

 

Faz hoje 40 anos que Espinho foi elevado à categoria de cidade, em 16 de Junho de 

1973. Era então presidente da Câmara Municipal o Dr. Baião dos Santos, cuja vida e obra 

tivemos a honra de homenagear o ano passado. 

 

Hoje é pois o dia para relembrar e enfatizar o esforço, a dedicação, o trabalho e o 

empenhamento de todos aqueles que contribuíram para a metamorfose desta terra, de 

pescadores e comerciantes numa cidade bonita, equilibrada, atrativa, dotada de serviços 

fundamentais e cómodos para os cidadãos e para os turistas que nos visitam. 

 

Quero, em particular, deixar uma palavra de reconhecimento aos autarcas, a todos os 

autarcas, aos representantes políticos de Espinho que ao longo da nossa história lutaram 

por este justificado estatuto. 

 

Aos líderes de coletividades e associações, às empresas, aos comerciantes da cidade, aos 

homens de cultura e de conhecimento em que esta terra é fértil, aos meios de 

comunicação social locais e às nossas comunidades paroquiais. 

 

É a mobilização de todos estes agentes, apoiados e enquadrados pelo poder local eleito, 

que faz uma cidade crescer, desenvolver-se de forma equilibrada e moderna. 

 

A cidade de Espinho foi perdendo ao longo dos últimos anos o prestígio, o protagonismo 

e a centralidade turística que conheceu noutros tempos. 

 

O povo espinhense optou então, nas últimas eleições por um novo modelo de 

desenvolvimento da cidade, através da escolha livre e democrática de novos 

protagonistas autárquicos. 

 

Há quatro anos atrás, apresentei neste dia comemorativo um discurso realista e de 

mudança com o que até então tínhamos vivido no nosso concelho. 

 

Para esta mudança contribuiu, e muito, a capacidade de trabalho que toda a minha 

equipa demonstrou e à qual não posso deixar de agradecer o ânimo, a dedicação e o 

empenho. 

 

Também aos funcionários municipais e os seus dirigentes demonstraram um afincado 

labor perante todas as solicitações efetuadas, pelo que a todos eles presto o meu público 

reconhecimento. 



                                                                

 
 

      
 

 

Uma palavra de agradecimento para os presidentes de junta do concelho, parceiros 

incondicionais na nossa estratégia de desenvolvimento local e cuja experiência, 

proximidade e diálogo são fundamentais para conseguir objetivos que são comuns. 

 

Permitam-me destacar de uma forma singular o contributo e a importância de um 

interlocutor privilegiado para fazer ouvir a voz dos espinhenses nos corredores do poder 

central onde quase tudo se decide. 

 

Refiro-me à prestimosa e preciosa ajuda do Dr. Luís Montenegro. Para além de 

presidente da Assembleia Municipal de Espinho, cargo que tem desempenhado com 

elevada distinção, Luís Montenegro, como filho desta terra, comunga dos nossos sonhos, 

dos nossos problemas, dos nossos projetos. Ele não esquece as suas origens e os seus 

conterrâneos e tudo tem feito para ajudar a abrir caminhos e encontrar soluções para os 

inúmeros problemas que a actual conjuntura nos coloca. 

 

Em jeito de retrospectiva, permitam-me recordar e reafirmar aquilo a que demos 

prioridade e conseguimos iniciar ao longo deste tempo que percorremos. Um tempo difícil 

para todos, cheio de constrangimentos financeiros, de necessidades e carências sociais, 

de níveis de desemprego preocupantes no concelho e agora com tendência de inversão, 

felizmente. 

 

Desde logo, a Câmara Municipal de Espinho tinha que deixar de ser uma “máquina” de 

fazer dívida. O reequilíbrio das contas municipais tem sido uma permanente preocupação 

do meu executivo. Esta situação herdada do passado tem condicionado e limitado alguns 

dos planos que tinha em mente ver neste momento já realizados e concluídos. Ainda não 

foi possível, porque, permitam-me usar a popular expressão, “quem não tem dinheiro, 

não tem vícios”. Estamos a regularizar e a efectuar pagamentos a fornecedores e 

credores da Câmara Municipal, num processo que envolve negociações complexas em 

alguns casos. 

 

As grandes obras estratégicas em curso, como a construção dos centros escolares de 

Anta, Silvalde e Paramos e a valorização da orla marítima de Espinho, resultam de 

candidaturas e financiamento no âmbito do QREN e aproveitamento das verbas do jogo a 

que Espinho tem direito. 

 

Os novos centros escolares vão permitir criar melhores condições de ensino para a nossa 

comunidade escolar. É uma obra e um legado que queremos deixar para as futuras 

gerações. As crianças, os jovens, os professores do nosso concelho vão reconhecer e 

tirar partido destas três importantes obras em curso em Silvalde, Anta e Paramos. 

 

Não podíamos também perder esta oportunidade de aproveitar as condições ímpares do 

nosso concelho para requalificar toda a frente de mar, como um compromisso e um 

vector estratégico para o desenvolvimento sustentado. 

 

A construção da Praça do Mar no complexo do FACE, o passadiço e a ciclovia, o 

prolongamento da marginal, a construção de apoios de pesca para melhorar as condições 

de vida e de trabalho da actividade da Arte Xávega, são obras estruturantes que vão 

criar uma nova centralidade em Espinho, potenciadora de mais turismo, mais desporto e 

lazer, mais animação, mais comércio e mais qualidade de vida para as pessoas. 

 

Este é mais um dos passos dados por este executivo na prossecução da nossa missão: 

devolver a qualidade e o prestígio à cidade que foi em tempos” A Rainha da Costa 

Verde”, não numa perspectiva saudosista, mas numa perspectiva de modernidade e 

desenvolvimento, atraindo investimento, emprego e fixando os jovens à terra, à sua 

terra… e ao mar…ao nosso mar. 



                                                                

 
 

      
 

 

Com trabalho e dedicação de todos, executivo, técnicos e funcionários da Câmara 

Municipal, temos conseguido abrir portas que há muito estavam encerradas. 

 

É igualmente toda esta equipa que tem desenhado, projectado e executado um conjunto 

de obras de proximidade, aparentemente pouco apelativas, diria mesmo mediáticas, mas 

com grande significado e importância para os munícipes: a requalificação de passeios, no 

centro da cidade, com respeito pelas regras da mobilidade para todos; a requalificação 

da feira semanal; a requalificação da área envolvente do Bairro da Ponte de Anta, com a 

instalação de parques geriátrico e infantil e espaços ajardinados e de aparcamento; a 

intervenção social no Bairro da Quinta de Paramos, com a iniciativa “Pintar o Bairro”; a 

requalificação da rotunda da A29; a construção de passeios na Avenida 32; a conclusão 

do hidropressor de Guetim; os parques infantis de Anta, Espinho, Guetim, Silvalde e 

Paramos; as acessibilidades à Praia de Silvalde-Pau da Manobra; a requalificação da 

Praça Dr. Manuel Laranjeira; a pavimentação de diversas artérias em todas as 

freguesias; o arranjo paisagístico na variante Ponte de Anta e margens da ribeira de 

Silvalde, junto à zona industrial; a construção do relvado sintético do complexo 

desportivo de Cassufas. 

 

A implementação do Atendimento Municipal de Espinho, a racionalização de recursos 

humanos e a redução das horas extraordinárias com melhor aproveitamento da 

capacidade das pessoas, a redução do número de dirigentes e funcionários, as acções de 

formação profissional, permitiram o aumento da qualidade dos serviços prestados aos 

utentes, racionalizar custos e alargar o horário de funcionamento da autarquia. 

 

Conseguimos uma disciplina de rigor financeiro e redução de despesas com pessoal que 

fez diminuir o orçamento, nesta componente, de 10,2 para os 8,6 milhões de euros. 

 

Na área do Urbanismo, a revisão em curso do Plano Director Municipal (PDM), a alteração 

e a suspensão parcial do Plano Geral de Urbanização, já em vigor, vão permitir o 

reordenamento do território do concelho, criar novas condições de investimento, legalizar 

e licenciar antigas e novas construções. Equipas técnicas da CME estão a promover 

sessões de esclarecimento todas as semanas nas juntas de freguesia para clarificar 

dúvidas e orientar os interessados nas mais diversas questões relacionadas com o 

Urbanismo. 

 

Na área dos equipamentos desportivos e culturais, Nave António Leitão, Biblioteca 

Municipal José Marmelo e Silva, Face, Pavilhão Municipal Napoleão Guerra, Piscinas 

Municipais e outros, o esforço de aproveitamento da capacidade instalada, até então 

subaproveitada, está à vista de todos. É um sucesso e é um prazer para todos nós, que 

contribuímos com as taxas e impostos, ver os nossos jovens, os nossos idosos, todos os 

munícipes, usufruírem e disfrutarem a tempo inteiro desses mesmos equipamentos. 

 

A Câmara Municipal a que presido tem consciência da importância do desporto nesta 

cidade. Não tem recusado o apoio a todos os clubes e colectividades, incluindo o Sporting 

Clube de Espinho e a Associação Académica de Espinho. Esses apoios têm sido 

rigorosamente atribuídos para os fins a que se destinam e que estão expressos nos 

protocolos celebrados. Os subsídios camarários são para o fomento da formação de 

jovens nos clubes e não para pagamento de modalidades não amadoras. Esta clarificação 

tem que ser feita mais uma vez, para que a CME não seja utilizada como arma de 

arremesso de alguns dirigentes e políticos locais como instrumento de guerrilha político-

partidária. 

 

Caras e caros amigos, a dinamização da cidade e a sua promoção turística passam 

também pela aposta estratégica na animação de Verão feita durante estes últimos anos 

na, assim chamada, Alameda Oito. Ela tem atraído em especial, na época balnear, 



                                                                

 
 

      
 

 

milhares de pessoas a Espinho. Não esqueçamos que durante vários anos a superfície 

liberta pelo enterramento da linha esteve completamente abandonada, desleixada e sem 

qualquer cuidado. Havia que encontrar uma solução para dar vida ao espaço privilegiado 

da cidade, limpando essa área com um arranjo simples de modo a ser utilizável com 

alguma dignidade e conforto, até que seja possível concretizar o Plano previsto para 

aquele local. 

 

Fruto de parcerias e patrocínios com empresas e entidades privadas, temos orgulho no 

programa de eventos posto em marcha nos últimos anos. Permitam-me destacar o 

Encontro Internacional de Estátuas Vivas, o Festival Internacional de Marionetas, a Bienal 

Internacional Mulheres D´Artes, os consagrados Cinanima e FIME, Festival de Outono, a 

Animação de Natal, Semana Santa, Concurso Nacional de Leitura, a convenção de 

Fitness…e muitas, muitas outras iniciativas. 

 

Espinho orgulha-se do grande número de colectividades e associações que integram o 

seu tecido social. Elas são o fermento, a alma e o arquivo vivo de memórias e tradições 

do concelho. Todas elas têm merecido o acolhimento e a nossa gratidão. Noutros tempos 

só beneficiavam do apoio da câmara os que tinham acesso aos corredores do poder; os 

outros ficavam marginalizados. Com a criação de um gabinete de apoio às coletividades, 

hoje todas são tratadas de igual forma e sabem onde e a quem se devem dirigir na 

autarquia para tratar das suas questões. São parceiros que ganham maior importância e 

acrescentam valores morais e culturais nos tempos que correm. O meu agradecimento e 

o meu reconhecimento às associações e colectividades de Espinho por tudo o que têm 

feito no nosso concelho. 

 

Apesar dos constrangimentos financeiros, transversais a todos os sectores da sociedade, 

não temos regateado esforços para canalizar os recursos disponíveis para a Área Social, 

sobretudo para os mais desfavorecidos do nosso concelho: famílias afetadas pelo drama 

do desemprego, idosos, crianças e excluídos da sociedade. 

 

Esta tem sido uma das minhas preocupações e prioridades, partilhadas aliás pelas 

paróquias e pelas associações locais do setor social. 

 

O Banco Local do Voluntariado, o transporte gratuito de utentes de Espinho para o 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, o Balneário Social, o apoio ao turismo sénior, a 

oferta de manuais escolares, o regime de fruta escolar, a atribuição de bolsas de estudo, 

a intervenção nos bairros sociais no âmbito da Rede Social, e em estreita colaboração 

com as IPSS do concelho, são algumas das ações e programas para os quais canalizamos 

os escassos meios disponíveis. 

 

Os passeios e os convívios entre a população sénior oriunda dos diversos pontos do 

concelho, são merecedores desta atenção do poder autárquico, porquanto trabalharam 

ao longo de uma vida, transmitem valores às gerações mais jovens, são exemplos de 

vida e de solidariedade, contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da sociedade 

e da economia local. 

 

O trabalho na área social é para continuar, desenvolver e aperfeiçoar. A implementação 

do Plano de Emergência Social é uma prioridade que vai responder a situações de 

carência económica de pessoas e famílias referenciadas no concelho, e que se vai 

estender aos novos pobres, oriundos da classe média empobrecida pelo desemprego, 

pela perda de rendimentos, pela necessidade de garantir escolaridade e apoio aos filhos. 

Estamos a intervir em termos patrimoniais nos bairros sociais de Paramos, Anta e 

Silvalde no âmbito da Rede Social. 

 



                                                                

 
 

      
 

 

Estas acções de proximidade, em parceria com o Centro Social de Paramos, ADCE, 

Cerciespinho, PSP, Juntas de Freguesia e Segurança Social visam um melhor 

acompanhamento da vida quotidiana dessas comunidades, através da dinamização 

cultural, o aprofundamento de laços de vizinhança e promoção da autoestima da 

população residente. 

 

Toda esta atenção voltada para o apoio aos mais desfavorecidos e ao combate aos 

problemas sociais não deve, nem nos pode deixar perder de vista quão importante e 

necessário é apoiar e ajudar a criar riqueza e novos postos de trabalho em Espinho. 

 

O tecido empresarial do concelho tem dado sinais de grande capacidade de 

empreendedorismo, através da conquista de novos mercados, de renovação tecnológica, 

da inovação e da requalificação de recursos humanos. 

 

Queremos atrair investimento público e privado que possibilite a instalação de mais 

empresas no nosso concelho. Não temos regateado esforços no apoio e no 

reconhecimento do nosso tecido empresarial constituído por pequenas e médias 

empresas de excelência, como a que hoje aqui homenageamos e a exemplo do que foi 

feito em anos anteriores. 

 

Recordo o Encontro de Empresários do concelho em 2011, promovido pela CME, a 

parceria com a Solverde na organização do Fórum do Empreendedorismo e recentemente 

a recepção e a reunião dos Embaixadores e Diplomatas dos Países Latino-americanos 

com as principais empresas exportadoras do concelho de Espinho. 

 

Permitam-me ainda uma referência pessoal e uma palavra de agradecimento e 

homenagem ao Comendador Manuel Oliveira Violas, uma figura imortal que é um 

exemplo do empreendedorismo a nível nacional. 

 

É um dos homens que quero lembrar na história destes 40 anos de vida da cidade de 

Espinho. Ninguém melhor que o seu filho, o Dr. Manuel de Oliveira Violas, herdeiro desse 

espírito ousado, visionário e empreendedor para honrar no meio de nós a memória do 

fundador do Grupo Solverde. Sem esta obra empresarial, sem esta família, a cidade, o 

povo de Espinho e o próprio país teriam ficado a perder. 

 

A Câmara apoiará sempre as soluções para as empresas do concelho. Vejo a autarquia 

como uma entidade facilitadora e não um poder gerador de obstáculos e de burocracia à 

criação de emprego, riqueza e valor para o concelho. A porta dos Paços do concelho 

estará sempre aberta para os vossos projectos de investimento, para ajudar a resolver 

as vossas dificuldades, para vos acolher, para vos estimular. Isto é tão válido para as 

empresas como para os agentes do comércio tradicional, que tanta importância assumem 

para a economia local. 

 

Espinho deve olhar agora para o futuro e focar atenções na regeneração do canal 

ferroviário, com o restabelecimento das ligações rodoviárias e pedonais a norte e a sul. É 

um compromisso da Refer, aquando da obra do enterramento da linha. Esse caderno de 

encargos, negociado com pouco rigor, deixou para tempos difíceis, como os que hoje o 

nosso país atravessa, a realização dessas obras. É um problema que ainda não foi 

possível desbloquear por parte da REFER. Estou certo que conseguiremos encontrar uma 

boa solução para este problema. 

 

A reabilitação urbana, a melhoria dos equipamentos de limpeza, a renovação de 

condutas de abastecimento de água, são tarefas a que o próximo executivo deve dar 

particular atenção e prioridade. 

 



                                                                

 
 

      
 

 

A situação económico-financeira do país não nos pode deixar de braços cruzados, com a 

cabeça enterrada na areia. 

 

O paradigma dos autarcas do passado já não é uma solução para o futuro. Em Espinho 

ou noutros concelhos do país. 

 

As dificuldades conjunturais e estruturais do país e o programa de assistência 

internacional a que estamos sujeitos não devem, não podem constituir argumentos para 

deixar tudo como estava. 

 

Temos que procurar novos conceitos, novos modelos de gestão da coisa pública, 

congregar esforços e energias, incentivar e promover o acompanhamento diário das mais 

diversas situações que chegam até nós. 

 

O autarca dos tempos de hoje não pode ser uma figura ausente. Tem que estar sempre 

próxima de quem o elegeu e mandatou. 

 

O tempo das grandes promessas, das obras para captar votos, passou! 

 

O autarca para os tempos de hoje e de amanhã deve falar verdade. Deve preocupar-se 

com a sua terra e a melhoria das condições de vida das pessoas da sua terra. 

 

Este é um projecto político que está em marcha em Espinho e deve ter continuidade no 

futuro. 

 

Como Presidente da Câmara Municipal, tenho a honra e a oportunidade de celebrar os 40 

anos da elevação de Espinho a cidade. 

 

Tenho muito orgulho nesta celebração e presto a minha sentida e reiterada homenagem 

a todos os que contribuíram para a promoção do estatuto da minha terra. 

 

Com o meu humilde contributo e de todos os que me acompanham nesta missão cívica e 

de serviço público, desejo que, um dia, o nosso trabalho seja reconhecido como útil para 

as gerações do futuro. 

 

“A minha Pátria é a minha língua”, escreveu Fernando Pessoa. 

 

Eu acrescento que a minha Pátria é a minha língua e a minha terra… porque cresci a 

amar… Espinho! 

 

Bem hajam! 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


