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Exmo. Vice - Reitor da Universidade do Porto, Professor Doutor António Marques;  

Exmo. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho e vereador da Educação, Dr. 

Vicente Pinto;  

Exma. Vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Dr.ª Manuela Aguiar;  

Exmo. Vereador da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Quirino Jesus;  

Exmos. Representantes dos Agrupamentos das Escolas do Concelho de Espinho;  

Exmos. Encarregados de Educação;  

Exmos. Docentes;  

Exmos. Jovens estudantes do concelho de Espinho;  

Exmos. Representantes dos órgãos de Comunicação Social;    

Minhas amigas,  

Meus amigos,  

 

Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Espinho é com grande orgulho que 

acabo de formalizar este Protocolo de Colaboração com a Universidade do Porto.  

 

A Universidade do Porto assume-se como uma Instituição de renome e credibilidade a nível 

nacional e internacional. Por isso, estou certo de que os nossos jovens que vão usufruir 

deste programa estão em boas mãos.  

 

Por outro lado, e numa altura em que muito se fala de educação e da aposta que as 

câmaras devem fazer neste sector, a Câmara Municipal de Espinho, através deste Protocolo 

de Colaboração com a Universidade do Porto, dá pela primeira vez um passo significativo 

para que a nossa comunidade escolar fique a conhecer um pouco daquilo que é a riquíssima 

realidade da Universidade do Porto, e consiga usufruir desses bons exemplos e dessa 

referência para todos.  
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Com a assinatura deste Protocolo de Colaboração a Câmara Municipal de Espinho pretende 

também proporcionar aos jovens que vão participar no programa “Universidade Júnior” uma 

vivência ao ambiente do Ensino Superior.  

 

Todos temos consciência da importância que hoje em dia a qualificação superior tem no 

mercado de trabalho. E, perante as dificuldades vividas, só os melhor formados,  informados 

e mais bem preparados poderão singrar numa carreira profissional.  

 

Este Protocolo insere-se numa política municipal integrada e consubstancia-se numa aposta 

real e não apenas de meras palavras, que este executivo da Câmara Municipal de Espinho 

quer incutir e desenvolver no universo concelhio ao nível da educação.  

 

Estamos a trabalhar para que em breve possamos iniciar a construção dos Centros 

Escolares no Concelho.  

 

Consideramos fundamental que o nosso parque escolar seja remodelado para que a nossa 

comunidade escolar tenha as melhores condições de trabalho, proporcionando a todos os 

jovens um futuro melhor, desenvolvendo uma maior ambição colectiva.  

 

Já no inicio do próximo ano lectivo, cumprindo aquilo que prometemos, municiaremos 

gratuitamente a comunidade escolar do primeiro ciclo, que é aquela que está sob alçada 

directa da Câmara  Municipal, com os manuais escolares contribuindo dessa forma para que 

todos os nossos alunos tenham acesso à informação necessária para o seu percurso 

escolar.  
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Estou certo que tudo vai correr pelo melhor e para vós, caros jovens que vão activamente 

participar na “Universidade Júnior 2010” resta-me dizer-vos para desfrutarem e aproveitarem 

esta oportunidade.  

 

Um bem-haja para todos vós.  

 


