
                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

Caros munícipes 

 

Cumpridos três anos de mandato autárquico sinto que a nossa cidade voltou a ter alma e 

voz próprias, um novo rumo, um novo horizonte. 

 

Apesar de todos os constrangimentos impostos pela situação económica que 

atravessamos, apesar de um passado cheio de problemas herdado por este executivo 

municipal, cá estamos com esperança, com persistência a prosseguir o nosso trabalho 

com sentido de missão. 

 

Queremos o melhor para a nossa população. Nesse sentido, a Câmara Municipal de 

Espinho e a Administração do Centro Hospitalar de V.N. de Gaia/Espinho garantiram a 

continuidade e reforço das valências do nosso Hospital Nossa Senhora da Ajuda. Sendo 

uma Unidade de referência na rede nacional de cuidados continuados vai aumentar a sua 

capacidade de consultas externas a outras especialidades e manter a cirurgia em 

ambulatório.  

 

A outra grande iniciativa que quero assinalar é o plano elaborado pelo Pelouro da Acção 

Social da CME, que vai permitir atenuar e resolver as dificuldades de transporte dos 

utentes do concelho que necessitam de se deslocar ao Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia. Passarão a usufruir, a partir de 12 de Novembro de transporte gratuito e universal, 

através de autocarro camarário. O serviço funciona mediante marcação prévia com 

apresentação da convocatória hospitalar, comprovativo de residência em Espinho e 

documento de identificação. Por dia serão realizadas quatro viagens, duas de manhã e 

duas de tarde, com ida e volta. 

 

Sempre afirmei e lutei por um novo paradigma da gestão autárquica orientado pelo rigor, 

pela seriedade de processos e pela atenção aos problemas do quotidiano dos munícipes. 

Este é um exemplo e a resposta aos que vendem ilusões e frases feitas, mas esqueceram 

durante muitos anos as pessoas e as suas necessidades mais importantes. 

 

A nossa cidade está a pouco e pouco a reconquistar o nome e o prestigio de outrora 

também em termos culturais. Congratulo-me com o êxito e o envolvimento de centenas 

de pessoas que participaram e se envolveram no Festival de Outono. 

 

Cinanima…cresci a ouvir este nome. O Cinema de Animação marca a diferença e coloca 

Espinho no mapa, ultrapassando fronteiras. Não podemos esquecer a mais-valia cultural 

deste grande evento para a cidade. E é nossa obrigação evocar um nome: António 

Ferreira Gaio. Este ilustre espinhense tem uma vida entregue à causa pública.  

 

A Câmara Municipal de Espinho orgulha-se de organizar este Cinanima juntamente com a 

Cooperativa Nascente, que o fez nascer, crescer e amadurecer. 

 

Um bem haja a todos vós 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


