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Espinho, 6 de fevereiro de 2015 

 

 

 

Discurso de Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho, na receção 

ao Ministro da Defesa Nacional nos Paços do Concelho 

 

Exmo. Ministro da Defesa Nacional, Dr. José Pedro Aguiar Branco. 

Exmo. Presidente da Assembleia Municipal de Espinho, Eng. Guy Viseu. 

Exmo. Comandante da Brigada de Intervenção, Major General Aguiar Santos, em representação 

do Chefe de Estado-Maior do Exército. 

Exmo. Sr. Comandante do Regimento de Engenharia de Espinho, Coronel Fausto Vale do Couto. 

Exmos. membros do Executivo Municipal 

Exmos. Vogais da Assembleia Municipal,   

Srs. Presidentes de Junta de Freguesia. 

Autoridades, representantes das Instituições locais e convidados presentes. 

Uma saudação e reconhecido agradecimento do Município a Sua Excelência, o Ministro da 

Defesa Nacional, Dr. José Pedro Aguiar Branco, pela honra que nos concede com a sua 

presença, nesta cidade. 

Permito-me desde já relevar o mérito do trabalho que tem desenvolvido na presente legislatura 

em prol da dignificação das Forças Armadas, num quadro orçamental e económico-financeiro 

extremamente exigente para Portugal, sempre em estreita colaboração e proximidade com os 

municípios servidos por infraestruturas e equipamentos militares, como bem o demonstram as 

razões que presidiram a esta sua visita que, reitero, muito nos orgulha. 

Vossa Excelência está num concelho que acolhe desde há muitos anos o Regimento de 

Engenharia 3. Uma unidade militar que faz parte da história da nossa cidade e que tem sido 

uma referência dos valores da soberania, da solidariedade em tempos e momentos difíceis 

deste povo à beira-mar plantado. Pela disponibilidade dos seus recursos humanos e físicos, pelo 

seu exemplo de rigor, de competência e de exigência. Por tudo o que tem feito pela nossa 

comunidade. 

Quero expressar e testemunhar pessoal e institucionalmente, a gratidão deste povo e desta 

terra a todos os militares e comandantes que, ao longo destes anos, passaram pela Unidade 3 

do Regimento de Engenharia em Espinho e que aqui têm prestado serviços relevantes ao país e 

ao nosso concelho. 

A Sua Excelência, Ministro da Defesa Nacional, transmito de viva voz este testemunho de 

gratidão e de profundo reconhecimento público. 

A Autarquia a que presido deve muito ao Exército Português, pilar fundamental das nossas 

Forças Armadas e da nossa soberania. 
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No quadro restritivo das nossas possibilidades financeiras, temos procurado corresponder o 

melhor possível a todas as solicitações do REE3, sobretudo na disponibilidade dos meios 

humanos e equipamentos municipais para as mais variadas atividades e iniciativas da unidade 

militar, situada na freguesia de Paramos. 

Senhor Ministro da Defesa Nacional, Ex.ª, 

A Câmara Municipal de Espinho iniciou em 2010 um conjunto de planos para o desenvolvimento 

da orla litoral do concelho, designadamente a orla litoral-sul. 

Para além do plano estratégico que apresentou, a CME solicitou a elaboração do Plano de 

Pormenor para essa zona, com vista à proteção ambiental da zona da Lagoa de Paramos, 

proteção do cordão dunar e área a nascente. 

Nesse âmbito, a Câmara Municipal de Espinho avançou com projetos e obras que já se podem 

observar no terreno (Passadiço e Ciclovia) que permitiram desde logo ajudar à consolidação 

desta parte do território e minimizar os impactos da erosão costeira. 

Este Protocolo com o Exército vai no sentido de fazer alguns ajustamentos de propriedades, 

com vista à permuta de áreas de terreno, por forma a que a execução destes planos esteja 

adequada à realidade atual. 

Este Protocolo, em particular, possibilita a execução de uma Via Permeável de acesso ao Lugar 

da Praia em Paramos (Praia, habitações e ETAR) fazendo o afastamento da via da zona dunar. 

Este Plano assume especial importância porque viabiliza a utilização da pista de aviação que é 

por nós considerado um equipamento estratégico do concelho de Espinho e particularmente da 

freguesia de Paramos. 

A pista de aviação remodelada, certificada com os requisitos de segurança para a população e 

para a atividade aeronáutica, vai potenciar o desenvolvimento da economia local e constitui 

uma âncora e um fator de captação de investimentos.  

Exmo. Ministro da Defesa Nacional, agradeço ao Exército Português e a si pessoalmente, Dr. 

José Pedro Aguiar Branco, o seu empenho, a sua preciosa intervenção para desbloquear e 

ajudar a resolver esta questão, no interesse superior das populações que servimos. 

Este ato, que hoje formalizámos, demonstra e atesta uma visão estratégica e pragmática do 

governo na orientação das Forças Armadas, através do Ministério da Defesa Nacional. 

Uma colaboração estreita e profícua entre a Instituição Militar, a sociedade civil e o Poder Local 

transformou um problema numa solução, para um melhor ordenamento e qualidade do 

território do concelho de Espinho e da população da Praia de Paramos. 

Bem haja. Muito obrigado! 

Pinto Moreira 

 


