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Caras e caros munícipes: 

 

Uma saudação especial a todos vós no início deste meu segundo mandato e um 

agradecimento pela confiança no trabalho que todos juntos temos desenvolvido em prol 

do concelho de Espinho. 

 

Vamos prosseguir esse trabalho nos próximos anos com exigência, rigor e critério na 

gestão da coisa pública e das contas do município. 

 

A requalificação do espaço urbano, o apoio à dinamização da nossa economia local, a 

promoção das nossas potencialidades turísticas, o acompanhamento permanente e 

próximo das pessoas, das famílias, dos idosos em situação de maior dificuldade são 

prioridades que o executivo municipal vai manter como linha de rumo. 

 

Estamos a concretizar e a concluir obras de proximidade prometidas para a cidade e 

freguesias do concelho, designadamente a empreitada de renovação e substituição de 

condutas de abastecimento de água, reparação de passeios, arruamentos e 

requalificação do largo da igreja de Guetim, reparação de arruamentos, estacionamento 

e passeios no Complexo Habitacional da Ponte de Anta. 

 

No âmbito do programa “Espinho Cidade Limpa” estamos a lançar uma ideia e um novo 

equipamento urbano com o envolvimento dos agentes económicos locais. Trata-se da 

campanha “Eu também adotei uma papeleira”. Este equipamento vai ser colocado no 

centro da cidade abrangendo o espaço entre as ruas 15 e 25 e entre as ruas 8 e 20. 

No âmbito da Ação Social, Espinho foi o concelho escolhido para desenvolver o projeto 

“Keep care”, um projeto-piloto de monitorização e acompanhamento à distância da 

população sénior. 

 

Prosseguindo uma política de proximidade e do trabalho em rede temos já em vigor e 

com candidaturas abertas o Programa Metropolitano de Emergência Social. Destina-se a 

disponibilizar um apoio financeiro excecional e temporário a agregados familiares 

carenciados no concelho de Espinho. 

 

O exercício do poder local exige nos tempos atuais maiores e melhores competências dos 

trabalhadores e quadros superiores da autarquia para melhorar os serviços e o 

atendimento aos munícipes. Nesse sentido e no âmbito do Programa de Formação 

Profissional para o biénio 2013/14, a Câmara Municipal de Espinho acaba de ver 

aprovadas as candidaturas que apresentou num total de 10 mil horas de Formação, 

ministrada pelo STAL e pelo Centro de Estudos de Formação Autárquica. 

 

Não queria deixar de referir a importância que assumiu para os nossos jovens, 

associações e clubes do concelho o êxito alcançado pela I Gala do Desporto de Espinho. 

 

Foi um momento de exaltação e de reconhecimento de todos quantos praticam e se 

dedicam a essa nobre e saudável atividade desportiva, tão enraizada e reconhecida no 

concelho de Espinho. 

 

Finalmente convido-vos a usufruir do nosso comércio tradicional, do programa de 

atividades “Espinho, cidade encantada” que atravessa a quadra de Natal e Ano Novo. 
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Encham as ruas da nossa cidade com a alegria e o entusiasmo das nossas crianças. E 

prefiram sempre a nossa terra, a nossa cidade para disfrutar tudo o que de bom e 

diferente ela tem para nos oferecer. 

 

Bem hajam! 
 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


