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Caras e caros munícipes: 

 

Finda a época balnear é tempo de fazer o balanço do Verão em Espinho, a estação do 

ano em que a cidade triplica a população gerando mais movimento, mais negócios, mais 

animação. 

 

Este foi um Verão atípico motivado pela irregularidade meteorológica. Ainda assim as 

nossas praias foram procuradas por milhares de veraneantes oriundos das mais diversas 

localidades do país. Mantiveram-se as bandeiras azuis em todo o concelho e a qualidade 

de sempre, graças ao empenhamento e ao trabalho dos autarcas, dos trabalhadores do 

Município e da ADCE na reparação de estruturas balneares, reposição de areias e limpeza 

que o temporal de inverno obrigou a redobrados esforços. 

 

A realização das finais do mundialito de futebol de praia e a dinâmica criada pelos 

eventos no âmbito da marca “Espinho Surf Destination” constituíram um factor de 

prestígio de promoção e de atracção da cidade e do Verão em Espinho. 

 

O impacto económico, social, mediático e turístico dos eventos de Surf foi apresentado 

numa sessão, no Multimeios com a presença do Secretário de Estado do Desporto e 

Juventude. O Dr. Emídio Guerreiro ficou impressionado com o retorno criado por esta 

iniciativa e com a beleza da exposição fotográfica publicada em livro com o título “ A 

Onda Do Norte”. 

 

Espinho afirmou neste Verão as potencialidades, condições naturais e estruturas para 

acolher provas de futebol de praia ao mais alto nível. 

 

O Programa de animação de Verão, com um custo inferior ao do ano passado e 

integralmente patrocinado, foi de reconhecida qualidade, com um cartaz de artistas e de 

eventos que suscitaram grande adesão do público. 

 

O negócio da restauração e da hotelaria beneficiou com todo este calendário de eventos 

e fluxo de pessoas em período de férias. 

 

Este mês de Setembro marca também o regresso das crianças do nosso concelho às 

aulas. 

 

Este ano muitos alunos foram recebidos por uma escola nova, com condições de ensino 

de excelência, nos modernos e funcionais Centros Escolares de Anta e Paramos. Em 

Silvalde estão em vias de conclusão as obras do novo edifício escolar. 

 

Foi um início de ano com normalidade, apesar dos inevitáveis pormenores e pequenos 

arranjos que a transição de velhas para novas instalações comporta. 

 

Aproveito para agradecer e louvar o esforço e o empenho de todos, técnicos e 

trabalhadores da Câmara Municipal, auxiliares de educação, professores, pais e outras 

entidades envolvidas no exemplar arranque do ano escolar nos novos Centros de Anta e 

Paramos. 
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Por último, uma referência à apresentação da Proposta de Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e Taxas de Operações Urbanísticas apresentada em reunião de 

Câmara e que esta Assembleia terá oportunidade de analisar e apreciar. 

 

Um instrumento que este executivo assumiu como compromisso eleitoral e que se prevê 

entrar em vigor no próximo dia 2 de Janeiro de 2015. 

 

Um Regulamento que pretende responder a realidades novas da população do concelho e 

dos seus problemas em matéria de procedimentos administrativos desburocratizados, 

rentabilização de estruturas existentes, legalização de construções e obras edificadas 

sem respectivas licenças e adopção de taxas camarárias amigas e atrativas do 

investimento industrial e reabilitação urbana. 

 

O Regulamento da Habitação Social também foi submetido a reunião de Câmara. Trata-

se de um instrumento para tornar mais célere a gestão e a moralização da habitação 

social. Ou seja a adopção de boas práticas e o rigoroso cumprimento da lei com justiça e 

equidade. 
 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


