
                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

 

 

Caros concidadãos, 

 

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

concelho de Espinho dizem respeito. 

 

Estamos no início de um novo ano, marcado por dias de intempérie em terra e no mar e 

que deixou um rasto de preocupação e destruição no nosso concelho e em especial na 

orla costeira de Paramos, Silvalde e Espinho. 

 

As consequências físicas e humanas não atingiram maiores proporções graças à 

capacidade dos Serviços Municipais de Proteção Civil, com o inestimável trabalho e apoio 

do Regimento de Engenharia que conseguiram adotar em tempo oportuno, medidas de 

prevenção adequadas às previsões meteorológicas. 

 

É de elementar justiça manifestar a minha gratidão aos funcionários municipais e da 

ADCE bombeiros, REE, juntas de freguesia de Paramos, Silvalde e Espinho, por todo o 

envolvimento, disponibilidade e serviço de ajuda ao próximo. 

 

A fragilidade da nossa orla costeira, que o temporal acentuou, justifica a urgência da 

empreitada para a defesa da costa e proteção do cordão dunar. O lançamento da 

primeira pedra desta obra tão necessária vai acontecer brevemente com a presença do 

ministro da tutela. 

 

Trata-se de uma obra estratégica e fundamental, a par da empreitada de requalificação 

da orla costeira em marcha, que vai permitir maior segurança de pessoas e bens e dotar 

o litoral do concelho de padrões de qualidade ambiental e paisagística. 

 

A zona norte da cidade já está a ser abastecida de água através das novas condutas, 

satisfazendo uma necessidade e uma aspiração antiga da população ali residente. 

 

Com esta obra, que cumpriu prazos e orçamento acordado entre o empreiteiro e a 

Câmara, terminam as constantes ruturas de água que se verificaram ao longo dos anos. 

Falta apenas concluir arranjos do pavimento e dos passeios, uma situação que depende 

da melhoria do estado do tempo. 

 

 

Em bom ritmo e em fase de conclusão estão os arranjos urbanísticos no complexo 

habitacional da Ponte de Anta e o largo e a avenida da igreja em Guetim. Estas obras 

suportadas pelo orçamento da CME constituem um investimento na qualidade de vida da 

população residente e uma melhoria da qualidade ambiental e paisagística. 

 

Por último, a Câmara Municipal acaba de lançar um plano de regularização de rendas 

sociais em atraso. O Município é credor de 430 mil euros, verba necessária para 

reinvestir no Parque Habitacional. 

 

É uma última oportunidade para moralizar a habitação social. O Executivo elaborou um 

plano que vai permitir que até 30 de Abril, os devedores optem por duas alternativas: 

liquidação integral da dívida, com perdão de juros ou pagamento em 48 prestações 

mensais, com juros incluídos no acerto de contas. 

 



                                                                     
 
 

      
 

 

A nível cultural convido a população do concelho a participar nos eventos que vão 

decorrer nos próximos dois meses em Espinho: o Festival Mar-Marionetas em Março, a 

Semana Santa e o Mundial de Voleibol Escolar no próximo mês de Abril. 

 

 

Um bem-haja a todos vós! 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


