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Caras e caros munícipes: 

 

Quem exerce o poder seja ele local ou nacional deve procurar gerir a coisa pública com 

rigor e prestar contas aos munícipes, legítima e democraticamente representados nesta 

Assembleia Municipal de Espinho. 

 

Começo assim por vos dar conta que o Município de Espinho deixou de estar em situação 

de excesso de endividamento. 

 

As contas referentes ao exercício de 2013 traduzem uma evolução muito positiva. 

Mostram a diminuição total da dívida do município de 46,9 milhões para 40,6 milhões de 

euros. 

 

Registou-se uma evolução positiva do Resultado Líquido do Exercício em relação ao ano 

anterior de 0,5 milhões de euros. A dívida a curto prazo desceu de 18,7 milhões de euros 

para 7,3 milhões de euros. 

 

A exploração do exercício gerou um cash-flow positivo de 6,1 milhões de euros, o que 

representa um crescimento de 26,18% face ao ano anterior. O prazo médio de 

pagamento a fornecedores diminuiu para metade. 

 

Estes resultados são o prémio do esforço, dedicação e trabalho do executivo e dos 

funcionários municipais durante o ano de 2013. 

 

Numa conjuntura de dificuldades para os portugueses em geral e para os funcionários 

públicos em particular, foi possível alcançar os principais objectivos traçados pelo 

executivo. 

 

Apesar das dificuldades e constrangimentos que temos atravessado, a Câmara Municipal 

continua atenta às situações mais urgentes e que requerem o esforço de todos nós para 

melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Nesse sentido foi concluída a obra de 

requalificação no complexo habitacional da Ponte de Anta. A inauguração do mural 

concebido pela CerciEspinho que contou com a presença do Secretário de Estado, Pedro 

Lomba foi mais um contributo para a promoção e humanização do complexo habitacional 

e das pessoas que lá vivem. 

 

A nível cultural e desportivo, referência para o êxito que atingiu o Festival Mar-

Marionetas que animou e projectou a cidade de Espinho e os seus equipamentos durante 

todo o mês de Março. 

 

Espinho viveu e evocou a Semana Santa com a Procissão de Ramos pelas ruas da cidade, 

o tradicional concerto da Páscoa na Igreja Matriz e a encenação da Via Sacra. O povo de 

Espinho e das terras vizinhas envolveu-se com esta iniciativa e organização das 

Paróquias de Espinho, Anta e Guetim. 

 

Por fim, destaque para o Campeonato Mundial de Voleibol Escolar que decorreu no nosso 

município e em Santa Maria da Feira. 
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Um evento que decorreu nos nossos melhores equipamentos desportivos e que exaltou e 

valorizou os nossos agrupamentos e a nossa comunidade escolar. 

 

Durante estes dias centenas de jovens oriundos de 31 países viveram e conheceram a 

cidade de Espinho, os nossos equipamentos desportivos, as cantinas das nossas escolas, 

os restaurantes e os estabelecimentos comerciais e as nossas magníficas praias e 

esplanadas. 

 

Os jogos da final masculina e feminina decorreram na nave polivalente que foi o palco da 

cerimónia oficial de encerramento deste Campeonato Mundial de Voleibol Escolar. 

 

Foi um momento de valorização do desporto escolar, do município de Espinho, dos seus 

técnicos e colaboradores para realizar e desenvolver projectos de dimensão e prestigio 

reconhecido. 

 

Bem hajam! 
 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


