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Espinho, 16 de junho de 2016 

Discurso de Pinto Moreira 

Presidente da Câmara Municipal de Espinho 

 

Estimadas e estimados espinhenses, 

Permitam-me que inicie esta minha breve reflexão por manifestar a Sua Excelência, Senhor 

Presidente da República, a enorme honra que constitui para a Câmara Municipal de Espinho a 

sua presença nesta cerimónia do Dia da Cidade.  

Em nome de todo o executivo municipal e certamente de toda a população espinhense, 

agradeço publicamente ao Sr. Presidente a generosidade - e porque não dizê-lo - o afecto com 

que acolheu o nosso convite para presidir a esta sessão solene. 

É, está a ser com certeza, uma jornada inesquecível para Espinho assinalar estas 

comemorações com a presença do Chefe de Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente da 

República! 

Hoje cumprimos 43 anos sobre o momento em que a “cidade de oiro e lazer” - nas palavras 

intemporais de Edgar Carneiro - formalizou esse estatuto, concretizando finalmente a 

autonomia obtida no final do século XIX, bem como o seu perfil urbano, balnear e cosmopolita. 

Foi o desafio de, primeiro respeitar, depois recuperar, esse ADN de Espinho, que conduziu o 

nosso trabalho autárquico ao longo dos últimos seis anos e meio. Dispensando falsas 

modéstias, creio que fomos capazes de fazê-lo com distinção e podemos afirmar com 

propriedade que hoje temos ao dispor de todos uma cidade muito mais apelativa - para os que 

cá vivem e para os que nos visitam; muito mais inovadora e criativa; muito mais orientada e 

preparada para os desafios que se colocam ao futuro das cidades! 

Espinho está a recuperar um dinamismo económico que estava estancado há, pelo menos, duas 

décadas, beneficiando de um conjunto de investimentos do sector privado que, nuns casos, já 

proporcionaram a criação de centenas de novos postos de trabalho; noutros casos vão 

representar igual oportunidade a muito breve prazo. São esses os verdadeiros projetos âncora 

para Espinho, que combinam Emprego e Urbanismo de forma virtuosa e que estão a deslocar - 

finalmente - o perímetro urbano para o Sul do concelho, como sempre foi defendido pelos 

planos de desenvolvimento municipal. 

Para ativar a mola do investimento e da economia, não foi necessário gastar mal gasto o 

dinheiro dos contribuintes. Não foi necessário contrair mais dívida para insistir no estafado 

modelo das grandes obras públicas ou na construção de grandes equipamentos municipais. 



 

2 

 

O que foi necessário foi tornar mais ágil a máquina administrativa da Câmara Municipal, 

desburocratizar, acelerar os processos de decisão e ter uma visão estratégica e profissional do 

exercício autárquico. 

Se houve vantagem nos tempos de escassez que vivemos, foi o facto de nos obrigar a uma 

certa ousadia e irreverência na acção política. A pensar em soluções criativas. A arriscar novas 

abordagens. A testar alternativas. 

Essa atitude combativa permitiu-nos - muito recentemente - obter um novo financiamento no 

âmbito do programa Portugal 2020, mais concretamente no PEDU - Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano, na ordem dos 9,5 milhões de euros, que vai dar resposta a algumas 

necessidades imediatas de investimento e que irá representar um apoio muito significativo nas 

áreas da mobilidade, da regeneração urbana, da habitação social e do apoio às comunidades 

mais desfavorecidas. 

Como certamente sabem, este processo de distribuição desta componente de fundos 

comunitários não foi consensual na região norte. 

Lamento apenas que esta negociação tenha sido manchada pelo comportamento de alguns 

responsáveis políticos, que se dizem de um tempo novo, mas cuja cultura democrática está 

mais próxima que nunca do tempo velho. 

E infelizmente alguns colegas autarcas alinharam pela mesma bitola. Alguns até que se 

apresentam como príncipes da luta contra o centralismo, mas que caem na flagrante 

contradição de reclamar um estatuto especial neste tipo de negociações. 

E fazem-no de uma forma tão vincada, diria desabrida e quiçá leviana, que nem se preocupam 

com consequências maiores, como por exemplo, colocar em causa a coesão da região, os 

princípios da solidariedade e da subsidiariedade e até a idoneidade de quem se limitou a fazer o 

seu trabalho de coordenação regional com isenção, critério e transparência. 

Ainda a este propósito, porque as questões se cruzam e aproveitando a presença do Senhor 

Presidente da República - não posso deixar de manifestar a minha perplexidade com a prevista 

criação das designadas Autarquias Metropolitanas do Porto e de Lisboa. 

Em primeiro lugar, o modelo que está a ser desenhado pela maioria que sustenta o governo 

apresenta uma constitucionalidade, no mínimo, duvidosa. 

Em segundo lugar, esta proposta configura uma mais do que previsível desvalorização, diria 

total secundarização, dos presidentes de câmara - órgãos com legitimidade democrática direta 

no seu município - em benefício de um órgão deliberativo, que apesar de ser sufragado, terá 

sempre uma responsabilidade difusa sobre cada comunidade local, muito provavelmente 

diminuindo as competências e as receitas dos municípios. 

Finalmente, parece criar um desequilíbrio e um tratamento diferenciado entre as comunidades 

intermunicipais e as duas únicas áreas metropolitanas do país, ficando estas com a 

exclusividade desta novel criação administrativa, que não é mais que uma regionalização 

“encapotada”, embora restrita a duas regiões do país. Em suma, Sr. Presidente da República, 

mais uma trapalhada jurídica, que caminha ao arrepio do reforço do municipalismo. 
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Caras e Caros Espinhenses, 

Sua Excelência, 

A assinatura e a execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que há pouco 

referi, vai permitir-nos evoluir num projecto que é estrutural e urgente para Espinho e que, 

acreditamos, vai fazer com que a cidade seja ainda mais “oiro” e mais “lazer”: refiro-me 

evidentemente à requalificação do canal ferroviário. 

O projecto está, neste momento, na fase de definição do caderno de encargos, para posterior 

abertura do concurso para a empreitada. Será, sem qualquer margem de dúvida, a prioridade 

do executivo municipal para os próximos tempos. 

Queremos que a requalificação daquele enorme recinto urbano seja uma grande oportunidade 

de crescimento para a nossa comunidade. Para o nosso turismo. Para o nosso comércio. Para a 

nossa hotelaria. Queremos que haja uma nova centralidade, capaz de devolver o charme e o 

carisma a uma área da cidade que os espinhenses recordam com especial afetividade e 

nostalgia. 

O futuro de Espinho passa, como sublinhei há pouco, pelo crescimento a Sul, pela 

requalificação do centro urbano e inevitavelmente pela valorização do nosso litoral - com 

especial incidência na Praça do Mar e na marginal. São preocupações que constam do novo 

Plano Director Municipal, cuja versão final foi anteontem aprovada em reunião pública da 

Câmara, e que constitui, na nossa perspectiva, uma alavanca fundamental para o 

desenvolvimento sustentado do concelho de Espinho. Estamos convictos de que esta revisão do 

PDM vai corrigir algumas das fragilidades estruturais que se verificam há demasiados anos, 

como a reduzida oferta habitacional ou as assimetrias de desenvolvimento urbano e de 

ordenamento do território. 

Estimadas amigas e estimados amigos, 

Sr. Presidente, 

É a pensar nas próximas gerações que estamos a desenvolver o nosso trabalho. Em Espinho, 

como em quase todo o país, a curva demográfica descendente impõe que nos preocupemos 

com o futuro, encontrando soluções para a fixação das famílias no concelho. Uma delas é, sem 

dúvida, a aposta na Educação, através da melhoria das condições físicas e pedagógicas do 

nosso parque escolar. Este tem sido e continuará a ser um objectivo central no nosso trabalho 

autárquico, com a inauguração do Centro Escolar de Silvalde - que hoje tivemos oportunidade 

de concretizar com a presença do Senhor Presidente da República - como exemplo último de 

um ciclo de investimentos fundamentais para reforçar a qualidade do nosso ensino e lançar 

uma geração mais qualificada e preparada para o futuro. 

Os exemplos que aqui testemunhamos, da Rita, do Rui, do Gregório e do Jorge, comprovam a 

importância destes objetivos. Eles forjaram o seu sucesso profissional na melhoria das suas 

competências, na aquisição de conhecimento e na abertura à inovação e a empreendedorismo. 

São por isso o testemunho de que o esforço e o trabalho compensam e que é possível às novas 

gerações construírem, por mérito próprio, um caminho bem-sucedido. 

Meus caros jovens premiados, felicito-vos uma vez mais por esta distinção e faço votos para 

que encontrem - em Espinho - espaço para desenvolver os vossos projetos pessoais e 

profissionais. Contem com todo o apoio da Câmara Municipal nesse sentido. 

Do futuro próximo à realidade presente, não nos faltam motivos para distinguir aqueles que 

enriquecem a cidade e a tornam mais respeitada, na região e no país. 
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Desde logo, a Cooperativa Nascente: entidade que cumpre, em 2016, 40 anos de acção cultural 

e que está a atravessar uma fase muito dinâmica e criativa da sua existência. Felicito o Dr. 

António Santos e toda a restante direcção da Nascente por esta justíssima homenagem do 

município e faço votos para que se mantenham uma instituição empenhada ao serviço da 

Cultura e da Comunidade. 

Ao Comendador Rui Nabeiro, um agradecimento muito particular: não tendo afinidades 

pessoais ou familiares com Espinho, construiu uma relação sólida com uma das instituições 

mais representativas na nossa cidade e tem sido um parceiro-talismã para o Voleibol 

espinhense. É, pois, um grande privilégio tê-lo nesta cerimónia e poder, ao mesmo tempo, 

perpetuar a sua ligação a Espinho através desta simbólica homenagem. Muito obrigado 

Comendador Rui Nabeiro, será sempre um prazer recebê-lo nesta cidade, que agora também é 

sua, de pleno direito. 

Caro Luís Montenegro (perdoem-me agora esta informalidade). Antes do político mediático, és 

um convicto espinhense, um filho desta terra que faz questão de não se afastar das origens e 

de não se alhear das necessidades e das causas de Espinho. Gostaria de te agradecer o enorme 

contributo que tens prestado ao executivo da Câmara Municipal ao longo de mais de seis anos 

de trabalho e dizer-te que é um orgulho para mim - e certamente para todos os nossos 

conterrâneos - testemunhar o admirável percurso político que soubeste construir. 

Bem-hajas, Luís Montenegro! Tenho a certeza que este título de cidadão de Espinho tem um 

profundo significado para ti! 

Caras e Caros Espinhenses, 

Sr. Presidente da República, 

Neste 43º aniversário da cidade de Espinho, reforço o compromisso que assumimos deste o 

primeiro momento: trabalhar intensa e dedicadamente em benefício da nossa população. Não 

nos damos nunca por satisfeitos com os resultados já atingidos. Queremos cumprir com todos 

os objectivos que traçamos desde o primeiro dia e deixar gravada uma marca histórica para o 

futuro desta cidade.  

Excelentíssimo Senhor Presidente da República reforço os meus agradecimentos e o enorme 

sentido de privilégio pela sua presença. Sua Excelência tem revelado uma especial relação de 

proximidade com os portugueses, um profundo respeito pelas instituições e pelo poder local, 

evidenciando também um enorme empenho em incentivar a capacidade, a competência e o 

empreendedorismo do povo português. 

Deixo-lhe agora um convite final: volte a Espinho, mergulhe nas nossas ondas e sinta-se aqui 

como se de sua casa se tratasse.  

Viva Espinho!  

Viva Portugal! 


