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Caro Presidente da Assembleia Municipal de Espinho, 

Engenheiro Guy Viseu, na sua pessoa cumprimento também a mesa. 

Saúdo de forma muito especial os antigos presidentes da Câmara Municipal de Espinho, 

da Assembleia Municipal, das Juntas de Freguesia do concelho e os seus familiares aqui 

presentes! 

Cumprimento também os atuais autarcas do concelho! 

Obrigado a todos por terem acedido a participar nesta sessão evocativa dos 40 anos de 

Poder Local.  

É reconhecido que o Poder Local Democrático constitui uma das mais significativas 

transformações democráticas da sociedade portuguesa, fruto da revolução de 25 de Abril 

de 1974. 

Muitos de vós aqui presentes, e outros que já cá não estão fisicamente connosco, foram 

motores e agentes dessas transformações nas nossas freguesias, na nossa cidade, no 

território do nosso concelho de Espinho. 

Mas permitam-me que, neste momento de lembrança e celebração, recorde também 

todos quantos nestes quase 120 anos de história do concelho serviram Espinho e as suas 

gentes. Desde os pioneiros que acalentaram e cumpriram o sonho da nossa autonomia 

administrativa e do nosso progresso, até aos que, nos nossos dias, tentam cumprir esse 

destino, passando naturalmente pelo momento que a 16 de Junho, nosso dia de feriado 

municipal, celebramos: a elevação a cidade. A todos cabe uma palavra de profunda 

gratidão, por em pouco mais de 100 anos, terem transformado uma pequena e sazonal 

estância piscatória numa das principais referências do litoral português. 

É pois um dever de todos nós prestar homenagem, reconhecimento e gratidão a todos 

aqueles que dedicaram uma boa parte do seu tempo e das suas vidas ao serviço do bem 

comum em todo o concelho de Espinho. 

Cada um com o seu estilo, os seus ideais, o seu projeto, mas que iniciaram e 

prosseguiram, neste caminho de 40 anos, uma missão de serviço público que importa 

exaltar e gravar na memória coletiva das gerações do passado, do presente e do futuro. 

Na realidade, o poder local está profunda e firmemente enraizado na vida coletiva dos 

portugueses. 

As populações reconhecem-se nas realizações das autarquias, mais do que em qualquer 

outra instância política. 

E, é na sua junta de freguesia e na sua câmara municipal, que projetam a satisfação das 

suas necessidades e a esperança de maior e melhor desenvolvimento e bem-estar. 

O Poder Local transformou profundamente a geografia do País, no plano do 

desenvolvimento económico e social. É publicamente reconhecido por entidades e 

instituições de referência que o investimento feito pelas autarquias é várias vezes mais 

reprodutivo que o investimento da Administração Central. 

E nenhuma instância de poder é hoje tão rigorosamente escrutinada por inquéritos, 

auditorias e avaliações como são as autarquias. É certo que se cometeram e cometem 

erros. Só não erra quem não tem que tomar decisões. E um autarca, sabeis bem todos 

vós, tem que tomar decisões todos os dias perante o mais inesperado incidente 

climatérico, o mais dramático caso humano, o flagrante ou iminente perigo público ou o 

desastre ambiental inesperado, sempre sem prejuízo da gestão rigorosa e equitativa dos 
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recursos disponíveis e ainda condicionados pelo exigente momento de ajuste financeiro 

que o país atravessa. 

Em todo o espectro partidário, o concelho de Espinho tem gerado intérpretes 

empenhados no exercício do poder autárquico, com sentido de proximidade às 

populações e às suas necessidades. Em contraponto sinto, como vós, que é sempre 

distante e problemática a relação com o Poder Central que continua obscuro e 

intransponível em milhares de organismos e gabinetes, direções-gerais, institutos e 

empresas que nos tolhem o desenvolvimento e a celeridade das decisões. 

Urge, também por isso, caminhar cada vez mais aprofundadamente no sentido de 

descentralização de competências como tem vindo a ser sucessivamente dito pelos 

governos, no reforço do municipalismo e do poder local democrático. 

Caras e caros autarcas, 

Nada do que vos digo é estranho e novo para vós. 

No exercício do cargo público que desempenho passei a compreender melhor as opções e 

as decisões que muitos de vós tiveram que tomar no passado. Muitas delas discutíveis e 

criticadas por todos e por cada um de nós, mas assim foi no passado, assim é no 

presente e assim será no futuro, por melhor que seja a intenção e a boa-fé de quem 

julga estar a fazer o melhor para a sua terra e o seu povo! Foi um tempo de criar e 

desenvolver infraestruturas e equipamentos básicos necessários, de rasgar vias de 

comunicação e de responder às necessidades de saneamento básico e habitação social 

quando era ainda próspera a atividade industrial no concelho. 

Mas o mundo mudou e o novo paradigma do poder autárquico deve ser capaz de dar 

respostas a novos desafios e a novas exigências da demografia, do território, do 

desemprego que atinge as famílias, da solidão e acompanhamento dos idosos, da 

dinamização da economia local, da atração de investimento gerador de emprego, de 

eventos-âncora dinamizadores de atração turística, de requalificação e atenção 

permanente à qualidade das nossas praias e espaço público. 

É um desafio para o qual vos convoco, sem olhar a opções de natureza ideológica ou 

partidária. O interesse do nosso povo, do nosso território e a realização dos seus 

desígnios e aspirações deve sempre falar mais alto e sobrepor-se aos calendários 

eleitorais e às estratégias de afirmação de poder pessoal ou coletivo! 

Nestes quarenta anos de Poder Local, o resultado do vosso trabalho é visível em Anta, 

Guetim, Silvalde, Paramos e em Espinho-cidade. 

Com a vossa experiência, o vosso bom conselho, independentemente das convicções e 

dos ideais de cada um, continuem a dar o vosso contributo! Nas assembleias de 

freguesia, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, nas nossas inúmeras e 

dinâmicas associações, em sede de Orçamento Participativo, nas plataformas de 

comunicação municipais, nos serviços de atendimento camarário e das Juntas de 

Freguesia! 

As políticas autárquicas nos dias de hoje devem encontrar respostas aos impactos sociais 

dos esforços de ajustamento dos últimos anos. Devem assumir uma dimensão mais 

social, mais dirigida às pessoas e à sua capacitação e valorização humana, à coesão 

económica e social e à qualificação do território. 
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Caras e caros amigos, estimados autarcas aqui presentes, 

Termino, apelando a todos, eleitores e eleitos, que este dia de celebração de 40 anos de 

Poder Local nos mobilize a todos para que o Concelho de Espinho cumpra metas de 

desenvolvimento, com coesão e justiça social, onde a todos seja dada a oportunidade de 

construir o seu projeto de vida. 

Muito Obrigado! 

Bem hajam! 

O Presidente da Câmara, 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


