
                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

Caras e Caros Munícipes, 

 

Como é meu dever, quero partilhar convosco as iniciativas, os acontecimentos e também 

as boas notícias que a Espinho dizem respeito. 

 

Os tempos não estão fáceis, mas foi nos momentos mais difíceis da nossa história que os 

nossos antepassados nos deixaram lições de coragem, de solidariedade, de esforço e 

mobilização coletiva. 

 

Estamos, autarquia e munícipes, a fazer a nossa parte neste nosso concelho de Espinho. 

Sair de uma pesada situação de endividamento e realizar obra tem sido uma tarefa 

árdua, muitas vezes incompreendida e aproveitada para a luta político-partidária local. 

 

Ainda assim, há duas boas notícias que quero realçar e partilhar convosco: uma é a 

aprovação do PAEL, pelo Tribunal de Contas, depois de um processo complexo de 

candidatura que exigiu esforço e competência dos técnicos e vereador da área financeira 

da C.M. de Espinho. 

 

O Programa de Apoio à Economia Local, que o Município contratualizou com o governo, 

permite o pagamento de 8,2 milhões de euros de dívidas a mais de duas centenas de 

fornecedores. 

 

A outra boa nova que vos quero comunicar, numa conjuntura de más notícias, é que 

Espinho foi contemplado com a verba de um milhão e meio de euros para obras de 

proteção da nossa costa. 

 

Este contrato de financiamento, assinado no Ministério do Mar, é uma obra fundamental 

para a proteção da nossa costa. A verba será, sobretudo afetada ao cordão dunar e vem 

complementar uma prioridade da política do meu mandato, que é a valorização da orla 

marítima litoral do nosso concelho e que abrange Espinho-cidade, Silvalde e Paramos. 

 

O início da empreitada está prevista para Setembro, logo após a época balnear. 

 

Considero esta uma obra fundamental para Espinho, a par das obras de requalificação do 

litoral já em curso. 

 

Com esta obra o governo pretende garantir às autarquias abrangidas maior segurança 

das pessoas e bens e dotar o litoral de padrões de qualidade ambiental e paisagística. 

 

Caras e Caros munícipes: Temos que encarar o futuro com força e coragem e continuar o 

esforço e o trabalho silencioso, rigoroso e sério em prol da nossa terra. Deixo-vos dois 

exemplos do trabalho que queremos continuar a realizar. 

 

Bem hajam! 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


