
                                                                     

      

Discurso Presidente da Câmara Municipal de Espinho 

Dia da Cidade de Espinho | 44º Aniversário  

Caros Cidadãos de Espinho,  

Hoje é uma ocasião especial, que assinala o sentimento e a força da nossa cidade e 

concelho; de uma comunidade que se reinventa e evolui há mais de 120 anos.  

A prova disso mesmo é este conjunto de jovens que hoje distinguimos: brilhantes nas 

respetivas carreiras académicas e profissionais; representantes de uma cultura de 

mérito, excelência e trabalho de que carecemos enquanto sociedade; e promissores, com 

um futuro auspicioso pela frente. 

Um bem-haja a todos e votos dos maiores sucessos para as vossas carreiras! 

Assinalamos também os méritos do presente, de quem nasceu e cresceu em Espinho, 

mas cujo talento e competência o conduziram longe, colocando-o no mais alto patamar 

da sua profissão. José Carlos Castro, a partir de hoje um cidadão de Espinho e nosso 

embaixador. Muitos parabéns e muitas felicidades!  

Distinguimos as instituições que se reinventam e modernizam, sem perderem o sentido 

de missão e serviço público, como é o caso das Associações Humanitárias que deram 

origem aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho.  

Bem-haja a todos quantos contribuíram para este exemplar processo! 

Finalmente, reconhecemos aqueles que ajudaram a construir e a desenvolver esta cidade 

e município que o mar inventou. Que lhe conferiram o prestígio cosmopolita e burguês. 

Que lhe deram tradição e modernidade. Refiro-me, naturalmente, ao Sr. Valdemar 

Ribeiro, um histórico espinhense e credor da nossa profunda admiração e estima.  

Muitos parabéns Sr. Valdemar. Muito obrigado por tudo!  

Celebrar o passado, presente e futuro é uma boa forma de reforçar o nosso sentimento 

coletivo, a força de ser e querer ser espinhense!  

Estimadas e estimados amigos, 

Arrisco hoje fazer uma avaliação sobre o Estado do nosso concelho, porque a considero 

justa e verdadeira: há muito tempo que Espinho não conhecia um período tão positivo e 

promissor como o atual!  

Espinho é hoje uma cidade mais apelativa para investir, produzir e criar valor. Veja-se a 

quantidade de projetos de investimento que surgiram nos últimos anos no nosso 

concelho: geraram centenas de empregos diretos; mobilizaram recursos para a 

renovação urbanística da cidade; potenciaram novas dinâmicas económicas e sociais.  

A curto prazo, serão também geradores de mais e melhor habitação, requalificando o 

nosso parque habitacional que está - inegavelmente - ultrapassado e desajustado à 

procura que hoje as famílias jovens determinam.  



                                                                     

      

Nesta matéria, o mérito é repartido.  

Sem investimento privado, não poderia ser a Câmara Municipal a suportar esta aposta, 

porque não dispõe de recursos para o fazer.  

Sem as reformas que a autarquia empreendeu em matéria de planeamento territorial e 

de urbanismo, a iniciativa privada não arrancava com o mesmo ritmo e consistência com 

que está a arrancar.  

Foi, por isso, fundamental concretizar o novo PDM - o primeiro do norte do país da 

chamada 3ª Geração de planos de ordenamento urbano - e definir uma nova linha de 

rumo para o desenvolvimento sustentado do concelho. 

São igualmente determinantes as recentes aprovações da primeira de três Áreas de 

Reabilitação Urbana e do novo Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, este 

em vigor desde Fevereiro de 2015.  

Este tipo de mecanismos vai permitir-nos levar mais longe a transformação que já se 

verifica em zonas como as circundantes à da antiga Tourada ou na entrada a norte da 

cidade. 

Nos últimos meses foram muitos os projetos de reabilitação de edifícios que recebemos 

na Câmara Municipal, pelo que posso afirmar com segurança que a cidade vai sofrer uma 

grande renovação urbanística nos anos mais próximos.  

Escamotear ou, pior do que isso, escarnecer desta realidade, só pode resultar de uma 

obtusa e mal-intencionada leitura política. Os investidores - sejam eles grandes, médios 

ou pequenos - não são ingénuos. Se apostam o seu dinheiro em Espinho é porque sabem 

que o seu investimento é seguro e reprodutível.  

Não vale a pena dizer o contrário, porque todos conhecem as regras do mercado. Não 

vale a pena fingir que isto não beneficia a economia local.  

Não vale a pena desdenhar e dizer grosseiramente que somos uma cidade com 

supermercados, quando não tínhamos nenhum. Aliás, prefiro ter uma cidade com 

supermercados, do que perpetuar uma cidade de desempregados. 

De resto, hoje o concelho está a gerar uma média de quase 100 empregos novos por ano 

- um registo que vem crescendo positivamente desde 2012 e que tem na recuperação da 

atividade comercial e turística a sua maior alavanca.  

Foram também conhecidos dados estimulantes no âmbito das exportações, com um 

crescimento de 13% entre 2013 e 2015; e um crescimento agregado desde 2009 de 

63%.  

A enorme evolução registada deve-se, em grande medida, à revitalização do nosso 

Turismo, sector em que vivemos um período muito estimulante, após largos anos de 

estagnação.  

Temos hoje uma oferta hoteleira mais completa e qualificada, com mais quartos, mais 

dormidas, novos espaços de restauração a abrir e com uma abordagem mais inovadora e 

diferenciada.  



                                                                     

      

Por parte da Câmara Municipal tem havido um grande esforço de promoção externa da 

nossa marca turística.  

Estamos representados em diferentes feiras nacionais e internacionais do sector; 

procuramos estabelecer sinergias com os operadores locais, fazendo-os representar 

nesses eventos e associando-os às iniciativas realizadas diretamente pelo Município ou 

indiretamente, através da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte.  

Reforçamos o investimento na marca e projeto Espinho Surf Destination, que hoje 

representa um impacto direto na nossa economia de quatro milhões de euros.  

Estamos também a fazer um investimento elevado na melhoria dos nossos canais de 

comunicação, estando para muito breve o lançamento de um Site específico para o 

Turismo de Espinho, que nos vai permitir melhorar a divulgação e a promoção dos nossos 

produtos turísticos. 

Desde que iniciamos este novo ciclo autárquico em 2009, temos feito uma aposta firme 

numa política de eventos, capaz de promover a nossa marca turística e estimular a 

economia local.  

Criamos o Festival Oito24 e os novos conceitos “Espinho vive a Semana Santa” e 

“Espinho Cidade Encantada”. Mantivemos e reforçamos a aposta em parcerias com o 

FEST, FIME e CINANIMA; recriamos e qualificamos eventos que já existiam como o 

Encontro das Estátuas Vivas.  

Há dois anos foi possível trazer para Espinho um dos eventos desportivos mais cobiçados 

a nível internacional (Campeonato do Mundo de Futebol de Praia) e que culminou com 

uma brilhante prestação da nossa seleção nacional.  

Foi uma oportunidade excecional e marcante, que projetou a nossa cidade para um 

patamar de reconhecimento global!  

Este ano vamos recuperar um evento que ficou no coração dos espinhenses e que há 

muito parecia impossível de recuperar: a etapa do Circuito Mundial de Voleibol de Praia.  

Estou convencido que será uma jornada excepcional e que irá merecer uma grande 

recetividade popular.  

Mais uma vez, teremos uns irredutíveis saudosistas a dizer que não chega. Eu digo que, 

nesta matéria, nunca estivemos como estamos agora! 

E estamos a melhorar o nosso desempenho económico, de ano para ano. Cada vez mais 

próximos de atingir um grau de desenvolvimento que nos orgulhe enquanto comunidade.  

(…) 

Caras amigas e amigos aqui presentes,  

No âmbito da gestão interna da autarquia estamos numa fase de consolidação e 

crescimento do nosso modelo de governação. 



                                                                     

      

Evoluímos muito em oito anos de trabalho: os serviços municipais têm, hoje, uma 

estrutura mais organizada, são mais competentes a desenvolver o seu trabalho e 

prestam um melhor serviço à população. 

Este ano avaliamos pela primeira vez o grau de satisfação por parte de quem utiliza os 

serviços da Câmara Municipal e a resposta superou as nossas expectativas: merecemos 

uma taxa de aprovação de 90%!  

Recentemente, arrancamos com um projeto estruturante e que estava também incluído 

no novo PDM: o Gabinete de Apoio à Regularização de Construções Ilegais.  

No seu curto período de vida, o GARCI já atendeu 90 dos 130 processos de legalização 

que deram entrada nos serviços camarários, o que comprova - não apenas o sentido de 

oportunidade deste gabinete - como a ampla adesão dos seus mais diretos beneficiários. 

Ao longo deste mandato, concretizamos importantes reformas ao nível do ambiente e da 

educação.  

Avançamos com o projeto Espinho Cidade Limpa, atribuindo a varredura e a recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos em regime de outsourcing, com ganhos muito significativos ao 

nível da qualidade e eficácia do serviço.  

Colocamos centenas de novos contentores e melhoramos a respetiva higienização. 

Procedemos também à requalificação dos espaços verdes e jardins, corrigindo diversas 

falhas por todo o município ao nível da respetiva arborização. 

Reforçámos o apoio às Juntas de Freguesia para limpeza do espaço público, 

designadamente ruas e valetas. 

A requalificação da Lagoa de Paramos, importante parcela do nosso território, e cuja 

valorização era ansiada há décadas, é uma obra que dentro em breve estará concluída e 

acrescenta valor turístico, ambiental e de lazer para usufruto da população do nosso 

concelho e de todos quantos queiram visitar aquele sítio. 

Em matéria de Educação, inauguramos os três novos Centros Escolares - em Paramos, 

Silvalde e Anta - num grande esforço por parte da Câmara Municipal para redefinir a 

Escola Pública e dotar as freguesias com equipamentos de excelência para as suas 

crianças.  

Está também em curso a requalificação da Escola Espinho 2 e temos novos projetos, já 

aprovados e com financiamento assegurado, para requalificar a Escola Sá Couto - que irá 

integrar Espinho 3 - e a modernização da Escola Básica de Guetim.  

No âmbito desportivo, estamos a fazer uma reforma profunda num conjunto de 

equipamentos que - pela sua antiguidade e relevância social - justificam uma atenção 

especial.  

Refiro-me aos campos de futebol popular de Silvalde, Paramos e Guetim; e aos 

polidesportivos da Seara, Ponte de Anta, Marinha de Cassufas e Parque Américo Magano, 

em Paramos, entre outros. 



                                                                     

      

Mantivemos uma política de colaboração com os clubes, procurando apoiar de forma 

justa, equitativa e financeiramente equilibrada, a concretização dos seus projetos 

desportivos e associativos.   

Foi assim que viabilizamos o plano de valorização do ativo patrimonial da Associação 

Académica de Espinho, que já está em curso e que vai, certamente, representar novas 

opções e estímulos para o desenvolvimento do clube.  

Da mesma forma que demos sequência à aspiração manifestada pelo Sporting Clube de 

Espinho em ter um estádio condigno para a sua equipa de futebol, tendo a autarquia 

celebrado um compromisso para a construção de um equipamento municipal. 

(…) 

Gostaria de sublinhar que conseguimos estes resultados, mantendo a trajetória de 

correção da dívida e reequilíbrio financeiro da autarquia. 

Em 2016, a Câmara Municipal abateu mais 15% à sua dívida global - cerca de 4,8 

milhões de euros em valor nominal - estando neste momento abaixo dos 28 milhões de 

euros.  

Desta forma, foi possível atingir o limite legal de endividamento, o que em termos 

práticos nos permite gerir a autarquia com uma autonomia muito diferente e que nos 

estava vedada há muitos anos.  

Hoje, a Câmara Municipal é reconhecida como uma entidade de bem, que paga a 10 dias 

aos seus fornecedores e que é capaz de cobrar os impostos justos às pessoas e às 

empresas.  

Estamos aqui, também, de muito boa saúde e a respirar outros ares que não 

respirávamos há muito tempo.  

Podemos concluir que a Câmara Municipal está muito mais preparada para enfrentar os 

desafios do futuro, recuperando a sua autonomia financeira e a capacidade de gerar 

novos investimentos.  

No horizonte imediato estão as conclusões de algumas empreitadas que estamos a 

realizar no âmbito no POSEUR 2020, um programa onde nos candidatamos a um pacote 

de 1,5 milhões de euros para novas infraestruturas de água e saneamento.  

A candidatura que abriu em 2016 só podia ser executada - como foi - depois de ser 

aprovada. Não percebo o espanto, a admiração e ainda menos a acusação de 

eleitoralismo por estarmos a executar estes projetos!  

O Município tem hoje ao seu dispor cerca de 15 milhões de euros já contratualizados de 

fundos comunitários para investimentos a realizar nos próximos três anos. 

Estamos também a aguardar o visto do Tribunal de Contas para iniciar de imediato a 

obra de Requalificação do Canal Ferroviário.  

Como sempre deixamos claro a todos os espinhenses, esta constituía a nossa grande 

prioridade em matéria de obras públicas no concelho, mas tinha muitos obstáculos 

técnicos e administrativos.  



                                                                     

      

Agora que, finalmente, temos projeto e construção adjudicada, estamos seguros de que 

a obra vai avançar em breve e de que vamos ter oportunidade de sarar uma ferida que 

continua aberta no coração de Espinho e dos espinhenses.  

Como muitos já tiveram oportunidade de ver no vídeo de apresentação, creio que 

chegamos a uma óptima solução, que nos vai permitir criar novas centralidades e 

recuperar uma área urbana fundamental do nosso território.   

(…)  

Caras e caros amigos,  

Este é um pequeno balanço do trabalho realizado por este executivo municipal. Os dados 

que vimos apontando resultam do esforço de centenas de pessoas, da sua resiliência e 

capacidade de adaptação. 

É, por isso, inteiramente justo felicitar todos os funcionários, dirigentes e colaboradores 

da Câmara Municipal, por compreenderem os desafios que lhes são colocados e por 

darem o seu melhor no exercício das respetivas funções.   

Não posso deixar, no entanto, de considerar lamentável ver este esforço tantas vezes 

diminuído pela crítica fácil, intriguista e politicamente mal intencionada!  

(…)  

Ser autarca não é dar umas ordens do alto da Torre de Marfim ou pavonear-se nos 

corredores do poder! Destruir é infinitamente mais fácil e confortável do que construir! 

(…)  

Muitos achavam que ser autarca era uma oportunidade para “tratar de vida”, da sua 

vida! Para resolver problemas que não são os da Câmara Municipal, nem são os dos 

espinhenses.  

Pois, desenganem-se! Não foi com esse propósito que eu fui eleito, nem foi com esse 

propósito que nos elegeram!  

Os espinhenses não estão para suportar os nossos problemas pessoais. Elegem-nos e 

pagam os seus impostos para que estejamos na autarquia a fazer o nosso trabalho. Para 

servir e não para nos servirmos! 

Por isso, caras e caros cidadãos de Espinho,  

Não vamos desviar-nos do caminho que escolhemos. 

Seria imodesto da minha parte não admitir que foram cometidos erros e que outros vão 

acontecer no futuro.  

O erro é inerente à condição humana, designadamente daqueles que procuram realizar e 

concretizar projetos. 

Mas vamos seguir em frente com a garantia de que estamos a dar o melhor de nós 

próprios e a servir os espinhenses com rigor, isenção e responsabilidade.  

Reitero a minha homenagem a todos os cidadãos de Espinho que hoje aqui foram 

distinguidos e desejo a todos que renovem sempre o orgulho de pertencer a esta cidade. 

Parabéns a Espinho! 


