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Senhores deputados à Assembleia da República, 

Senhores Membros de Órgãos Autárquicos cessantes e todos os eleitos para a Autarquia 

de Espinho, 

Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, 

Representantes de Associações e Colectividades do Concelho, 

Autoridades Civis, Militares e Religiosas, PSP e Bombeiros, 

Senhor Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de V.N. de Gaia, 

Senhor Diretor Regional da Agência Portuguesa do Ambiente, 

Representantes dos órgãos da Comunicação Social, 

Convidados, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Caras e Caros Espinhenses 

Uma primeira palavra para agradecer penhoradamente a vossa presença nesta cerimónia 

de tomada de posse do novo executivo da Câmara Municipal de Espinho. 

É para mim um motivo de orgulho e de satisfação receber a missão de presidir aos 

destinos da Autarquia neste terceiro mandato conferido e legitimado pela maioria do 

povo de Espinho. 

Saberei estar à altura da confiança reiterada que em mim e na minha equipa 

depositaram, através do ato eleitoral do passado dia 1 de outubro. 

Tenho uma noção rigorosa e exigente sobre o que esperam de mim! 

Como imperativo de gratidão deixo palavras de apreço e reconhecimento a todos os que, 

com lealdade, me acompanharam neste percurso e também a todos aqueles que, com 

entusiasmo, sacrifício, empenho e dedicação contribuíram para mais uma vez chegar até 

aqui. 

Uma palavra de agradecimento também a todos os membros dos diversos órgãos 

autárquicos que cessaram funções e que com lealdade e estima pessoal me 

acompanharam ao longo do mandato que terminou. 

Obrigado pela vossa colaboração e pela manifestação sensata e legítima das vossas 

divergências que enobrecem os valores do Poder Local Democrático. 

Nesta saudação quero envolver de forma igual os que votaram e os que não votaram em 

nós. 

A todos exprimo o meu profundo respeito pela opção que livremente tomaram e 

asseguro que pela minha parte continuarei a ser o Presidente de Câmara de todos os 

espinhenses. 

Entendo, sempre entendi, que o confronto de ideias, de propostas e de palavras termina 

com o encerramento do processo eleitoral. 

A partir de agora é tempo de trabalhar para o presente e o futuro.  

É pois obrigação de todos os eleitos colocar os superiores interesses da nossa terra e das 

nossas gentes acima das querelas ideológicas, pessoais e partidárias que se acentuam 

em ciclos eleitorais. 

Deixo uma palavra e um sinal de apreço democrático às outras forças políticas a quem os 

espinhenses deram o seu voto e que estão representadas na Vereação, na Assembleia 

Municipal e nas Assembleias de Freguesia. 

Da minha parte, contarão sempre com colaboração e com vontade de acolhimento de 

propostas que venham a apresentar ou das críticas legítimas que venham a fazer à 

governação da cidade e do concelho. 

Estou aqui hoje a assumir a enorme e grata responsabilidade de presidir aos destinos da 

Autarquia num mandato que agora inicio e que interpreto como uma prova de inequívoca 

confiança que o povo em mim e na minha equipa depositou. 
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Saberei ouvir, sendo que há um tempo para ouvir com abertura e tolerância democrática 

e há um tempo para tomar decisões e executar o contrato social estabelecido entre 

eleitos e eleitores. 

Caras e caros espinhenses, 

Valorizo e não subestimo o papel e a legitimidade da Oposição tanto na Câmara como na 

Assembleia Municipal no novo quadro político que resultou das eleições autárquicas em 

Espinho. 

Respeito e acredito na capacidade e nos bons princípios da ética democrática dos novos 

eleitos, que serão oposição na Câmara e na Assembleia Municipal! Espero de todos eles 

um comportamento e uma prática liberta de jogos de poder que acabam sempre por 

prejudicar as nossas populações! 

Não posso esquecer o que aconteceu com o processo do novo quartel dos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Espinho durante a campanha eleitoral. 

Desse processo, só resultou o atraso na construção de um equipamento fundamental 

para o concelho com graves consequências para os bombeiros e para a população. 

Oposição não significa obstrução! Bloquear a acção do Executivo Municipal em nome de 

interesses e projectos políticos de poder pessoal ou nacional é uma prática intolerável 

que se volta contra a missão do Poder Local e o interesse das populações. 

Este tipo de atitudes terá de ficar com quem as pratica! E garanto-vos hoje e aqui que 

não vou transigir com este tipo de bloqueio aos compromissos assumidos e legitimados 

pelo voto popular.  

Não vamos transigir com a sobreposição de lógicas e estratégias de poder partidário em 

prejuízo das Instituições e da população do concelho de Espinho. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Os últimos oito anos de governo municipal foram anos de desenvolvimento e de 

investimento público, com o saneamento das contas municipais, a atração de 

investimento privado e o desenvolvimento de um turismo gerador de emprego e 

dinâmica económica. Mas estes não foram anos isentos de dificuldades! 

A verdade é que o desenvolvimento do concelho esteve fortemente condicionado pelos 

constrangimentos financeiros do país e do Município. Não esquecer que só este ano 

saímos do PAEL-Programa de Apoio à Economia Local… que tanto nos condicionou! 

O sucesso com que nos libertámos dessas amarras permite-nos olhar para o futuro com 

uma perspectiva bem mais optimista. 

As opções fundamentais para os próximos quatro anos assentam num desafio pessoal e 

num compromisso com os espinhenses.  

Queremos deixar uma cidade e um concelho melhor do que aquele que encontrámos! 

Quero deixar um legado para o futuro. Estou certo que, com esta equipa que me 

acompanha na governação e com o conhecimento e a visão amadurecida sobre todas as 

matérias, estão reunidas as condições para concretizar os projectos que temos em 

curso…. E fazer de Espinho um território cada vez melhor para nascer, para crescer…

para viver! 

Permitam-me entre os vários projectos destacar, em primeiro lugar, o grande desafio da 

década para Espinho, que vai conjugar a tradição com a modernidade e a inovação! 

Falo-vos do arranque da obra de requalificação do canal ferroviário. 

O coração da cidade será transformado num espaço de lazer e de mobilidade, 

favorecendo a dinâmica da área envolvente, o comércio tradicional, o turismo, os 

eventos e a qualidade de vida dos espinhenses! A intervenção estende-se do Rio Largo, 

entrada da cidade a norte, perpassa pelo centro da cidade e vai até ao Bairro Piscatório. 

E este projecto terá um impacto económico e social que vai muito além dos limites da 

zona intervencionada. 
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Mas os espinhenses esperam mais de nós como decisores políticos! 

E em alguns casos esperam há muitos anos… 

Prometi uma vez a construção do Estádio Municipal. E uma vez bastará para anunciar 

que me comprometo com a sua inscrição no orçamento de 2018 e o início da obra o mais 

rápido possível!  

Comprometi-me a dotar Espinho de uma nova piscina de aprendizagem, equipamento 

que há muito o concelho necessita. 

A requalificação do Mercado Municipal será essencial para dotar este equipamento, 

localizado em pleno centro da cidade, de melhores condições de conforto e atratividade. 

A transformação do Parque de Campismo num equipamento turístico de excelência, 

devidamente integrado na paisagem envolvente será também prioritária, como peça 

fundamental de uma intervenção mais vasta na entrada norte do concelho. 

Seremos igualmente ambiciosos no campo das infraestruturas do nosso território e da 

nossa população. Vamos intervir no centro urbano com a renovação das redes de água e 

saneamento e a requalificação de ruas estruturantes da cidade, designadamente a Rua 

19, Rua 2, Rua 20 e Rua 33. 

A excelência dos nossos Centros Escolares em Anta, Silvalde e Paramos fazem parte de 

um plano de renovação do parque escolar em marcha que inclui a renovação e 

modernização das Escolas Domingos Capela, Sá Couto e de Guetim. 

Vamos apostar fortemente na área social. Estão agora criadas as condições para iniciar a 

requalificação estrutural dos diversos complexos de habitação social existentes, 

propriedade do município, designadamente o da Quinta de Paramos, da Marinha e o da 

Ponte de Anta. Esperamos igual disponibilidade e sensibilidade do governo para os 

bairros sociais sob gestão do IHRU. 

Na área social vamos também alocar recursos para aumentar os apoios à população 

sénior com a atribuição de medicamentos grátis a pessoas com comprovada insuficiência 

económica, a partir dos 65 anos.  

A Câmara Municipal de Espinho continuará, portanto, atenta aos grupos da população 

mais desfavorecida. 

Vamos manter o turismo sénior, o transporte hospitalar gratuito e reforçar os protocolos 

de cooperação com as Associações e Instituições de Solidariedade Social que visem o 

apoio e inclusão de pessoas com distintas necessidades. 

Uma outra medida importante que vamos introduzir neste mandato é o cheque-

natalidade. Este incentivo, para além do objectivo direto do aumento da natalidade no 

nosso concelho, é parte de uma estratégia mais alargada de fixação e atracção de 

população, que resulta já clara do novo PDM em vigor há cerca de 1 ano, mas cujos 

efeitos repercutir-se-ão a médio prazo. 

Este é um desígnio fundamental para o nosso plano de desenvolvimento do concelho. 

Espinho é uma terra e uma gente que sabe acolher e incluir! Vamos trabalhar cada vez 

mais para fazer de Espinho uma cidade dinâmica, criativa, inovadora, cada vez mais 

cosmopolita sem deixar de ser popular na vertente rural e piscatória.  

Caras e caros espinhenses, 

Sei que nunca é possível agradar a todos na altura de decidir! 

Estou preparado para ouvir e estar como sempre estive próximo das pessoas, dos seus 

problemas do dia a dia e ajudar a resolver as mais diversas situações de cada um de vós. 

Garanto que continuarei a tratar todos os munícipes com a mesma disponibilidade, 

privilegiando sempre a relação direta e pessoal, mantendo abertas as portas do gabinete 

para vos ouvir. 
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Conto também com a lealdade e dedicação dos funcionários e dirigentes municipais dos 

diversos sectores da Autarquia. São eles, tantas vezes, o rosto mais próximo, mais 

atento e disponível para satisfazer a necessidade de todos e de cada um dos nossos 

munícipes. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Espinho é um concelho com pergaminhos de inovação e pioneirismo. Um dos segredos do 

seu sucesso e rápido crescimento foi sempre estar de olhos postos no futuro. O passado 

enche-nos de orgulho, mas não nos alimenta. 

Precisamos de fazer cada vez mais e melhor, honrando a nossa condição de parte de um 

projecto colectivo único. 

O meu muito obrigado a todos! 

Bem hajam! 

Viva Espinho! 

O Presidente da Câmara, 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


