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DIA DA CIDADE 

 

Exmo Presidente da Assembleia Municipal 

Senhor Vice Presidente e Senhores Vereadores 

Caro Colega Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e 

restante delegação. 

Membros da Assembleia Municipal  

Senhores Presidentes de Junta e membros das Assembleias de 

Freguesia  

 

Homenageados no dia de Hoje,  

Campeões, Atleta do Ano, Atleta Revelação e respetivo Júri, 

 

Ilustres convidados, Câmaras amigas e vizinhas, PSP, Bombeiros, 

representantes de Instituições, coletividades e clubes do 

concelho  

Representantes de Geminações aqui presentes, 

 

funcionários e colaboradores da Câmara Municipal 

Comunicação Social 

Caros munícipes 

Minhas senhoras e meus senhores, 
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Neste dia tão especial para a nossa cidade quero começar por 

agradecer a todos vós a presença nesta sessão solene. É um dia 

de festa, mas também de reflexão, para todos quantos gostam 

de viver nesta cidade, que se quer cada vez melhor. É também 

um momento privilegiado para agradecer e reconhecer 

publicamente personalidades e instituições que têm contribuído 

para construir e melhorar o nosso destino comum e que todos os 

dias prestigiam e elevam o nome de Espinho. 

É pois com muito orgulho que a Câmara Municipal de Espinho 

distingue e honra a memória dos que recentemente partiram, 

mas cuja vida e dedicação à comunidade deixaram marcas na 

cidade e no coração de todos nós. Como escreveu o nosso poeta 

maior, queremos reconhecer “aqueles que por vida e obras 

valorosas se vão da lei da morte libertando”. 

Refiro-me ao Dr. Manuel Baião dos Santos, que foi presidente 

desta câmara e que nos deixou recentemente. Foi num seu 

mandato que Espinho foi elevado a cidade e foi ele que apoiou e 

impulsionou outra grande figura do meio empresarial português, 

o comendador Manuel Oliveira Violas, a instalar em Espinho a 

Solverde, certamente dois momentos marcantes na história do 

nosso Concelho. 
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Com saudade recordo também a memória de António Leitão. O 

“nosso” campeão Olímpico será perpetuado para sempre num 

espaço desportivo adequado à sua carreira e à sua história como 

atleta. 

Nesta data com tanto significado para o concelho não poderei 

deixar de evocar com muita saudade Napoleão Guerra. Ficará 

para sempre na memória de todos nós o cidadão exemplar, o 

autarca dedicado à sua terra e às suas gentes. Honramos aqui o 

contributo político desportivo e social que Napoleão Guerra nos 

deixou, cujo nome ficará perpetuado no Pavilhão Municipal de 

Anta. 

Quero também deixar uma palavra às famílias de muitos outros 

cidadãos espinhenses que nos deixaram este ano e que se 

dedicaram às mais diversas instituições da cidade, que ao longo 

da sua vida contribuíram para o engrandecimento do nosso 

concelho. 

Caras e caros espinhenses, 

Estamos hoje confrontados com um novo paradigma do poder 

autárquico e da gestão da coisa pública. Este já não é o tempo 

das grandes obras para assinalar e renovar mandatos, para 

alimentar rivalidades entre territórios vizinhos. É tempo, e há 

necessidade, de conciliar o rigor financeiro e a restrição 

orçamental com as necessidades básicas da população. É para as 

obras sociais, para as instituições que intervêm na área social, 

para as famílias carenciadas, para os excluídos da sociedade, que 

devemos orientar os escassos recursos disponíveis nesta época  
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de crise que o país e as comunidades atravessam, de ser 

visionário e percepcionar aquelas que são essas necessidades e 

no âmbito daquelas que são as competências autárquicas, 

contribuir para que a economia local alavanque e prospere.  

Quem me conhece sabe que não sou pessoa de desenterrar o 

passado para justificar as limitações que a situação do país 

impõe, agravadas pelas restrições que resultam do OGE/2012 e 

pelo cumprimento escrupuloso da chamada “Lei do 

Compromissos e dos Pagamentos em atraso”, que se exige, mas 

que são medidas extraordinariamente castradoras, perdoem-me 

o termo, da atividade dos municípios. 

Mas o actual executivo tem mesmo que ajustar contas com o 

passado, dada a grave situação financeira que herdou. Tal 

situação impõe constrangimentos e limitações em projectos de 

grande alcance. Fosse qual fosse o governo da autarquia 

ninguém poderá hoje, com seriedade, prometer aquilo que não é 

possível realizar no curto prazo, não vale a pena semear ilusões, 

temos que ser sérios com as pessoas, ter memória e com 

verdade ser dignos das responsabilidades que cada um e todos 

temos que assumir. 

Caros amigos e ilustres convidados: 

Todos os dias vemos, lemos e ouvimos as dificuldades que 

Portugal enfrenta, neste ano particularmente penoso para as 

famílias portuguesas, destacando-se as mais atingidas pelo 

desemprego. 
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Nenhum poder como o poder local está tão próximo dos dramas 

sociais e dos problemas do quotidiano das crianças, dos jovens, 

dos idosos e das famílias. 

O concelho de Espinho, no início do nosso mandato, surgiu nas 

primeiras páginas dos jornais com um índice recorde de 

desemprego, que cresceu exponencialmente no período de 2001 

a 2009. Os últimos dados abrem já um horizonte de esperança 

no futuro. 

Dados oficiais do primeiro trimestre deste ano revelam a 

inversão deste quadro. Espinho é o concelho da Área 

Metropolitana do Porto onde o desemprego não aumentou, 

contrariamente a todos os outros. 

Estou convicto de que para este indicador muito têm contribuído 

os empreendedores do concelho. Há excelentes exemplos de 

pequenas e médias empresas aqui sediadas que lutam todos os 

dias para manter e aumentar postos de trabalho, criar riqueza e 

conquistar novos mercados. Hoje, muito justamente, 

homenageamos 4 desses exemplos. 

Quero também sobrelevar o esforço e a capacidade de 

resistência dos nossos comerciantes locais, sector fundamental 

para o desenvolvimento de uma cidade vocacionada para os 

serviços. Neste esforço conjunto em que todos nos temos que 

envolver, apelo aos proprietários de espaços comerciais para que 

facilitem o arrendamento a preços acessíveis, sobretudo neste 

período de recessão económica e de mais frágil poder de compra 

das pessoas, ganhando assim a cidade novos investimentos, 

dinamismo empresarial, mais segurança, mais criação de riqueza. 
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Vamos prosseguir a estratégia de promoção turística da cidade, 

através de uma programação de eventos com recurso a 

patrocínios e parcerias. Trata-se de uma prática que deve ser 

potenciada pelos agentes económicos locais, no sentido de 

tirarem o melhor partido do afluxo de visitantes a Espinho. 

Fizemos esse esforço com a animação de Natal, recentemente 

com o Festival de Estátuas Vivas e voltamos a apostar no 

programa de animação das praias e da dita Alameda 8 neste 

Verão. 

Espinho tem de voltar a assumir-se como destino turístico de 

excelência. A aposta e o investimento na nossa frente de mar é 

fundamental para o desenvolvimento sustentado do concelho. 

As obras de valorização e requalificação da zona marginal, 

totalmente financiadas pelos fundos comunitários e por verbas 

do Turismo de Portugal, que apenas aguardam visto do tribunal 

de contas, irão brevemente avançar.  

Ficará ainda a breve trecho concluído em grande parte o 

programa de requalificação urbana e do espaço da Feira 

Semanal.  

Foi também concluída a obra de requalificação da Rotunda da 

A41 (porta principal da entrada da cidade e que anunciamos 

como projeto prioritário no nosso programa) que vamos 

inaugurar hoje à tarde. Tal como o elemento edificado na 

entrada norte da praia de Espinho, são obras validadas pelas 

entidades com jurisdição sobre a parcela de território em que se 

inserem. São obras totalmente financiadas com verbas 

disponibilizadas pelo Fundo de Turismo, que não poderiam ser 

afetas a outras necessidades. 
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Caras e caros Amigos: 

Precisamos de um novo modelo de desenvolvimento territorial. 

O Concelho de Espinho tem que se refundar numa nova condição 

urbana, aproveitando a oportunidade da revisão do seu Plano 

Director Municipal para traçar as bases de um novo futuro. 

Falar do Passado não é só glória e virtude, mas será também 

falar de esgotamento, de abandono, e de sentido de perda de 

identidade ou oportunidade para muitos dos nossos 

concidadãos. 

Espinho tem de se readaptar face a uma alteração do paradigma 

social, económico, cultural e de valores. 

Neste esforço, o nosso concelho tem de ser capaz de aumentar 

os seus níveis de atratividade, de identidade, de diferenciação e 

de mobilidade. A cidade e o concelho têm de oferecer de novo 

condições e vantagens para captar e manter residentes. Tem 

para isso de oferecer um território e uma cultura urbana distinta 

e uma capacidade de adaptação própria a este novo século que 

se altera e se refaz continuamente. Nesse sentido, o PDM cuja 

exposição foi hoje inaugurada (abrindo-se um período de 

apresentação de contributos, desafio que se lança a todos os 

espinhenses), integra visões diferenciadas, colocando em 

confronto escalas e modelos territoriais diferentes, aceitando e 

promovendo a multi-escalaridade como fator multiplicador para 

ser atrativo. 
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Queremos ser breves na apresentação da proposta final da 

Revisão do PDM. Contamos, como já referi, com o vosso 

contributo e participação para fazer do concelho de Espinho um 

território sustentável, com identidade, atractivo, revitalizado, 

com base em conceitos de Mobilidade, Mutação e Evolução que 

espelhem os desafios e a dinâmica do presente e do futuro. 

Caros amigos , 

É tarefa de todos os responsáveis pelos serviços da autarquia 

impor a simplificação de procedimentos, agilizar formas de 

atuação, dar respostas em tempo útil a todos os que 

legitimamente recorrem aos gabinetes autárquicos para resolver 

os seus problemas. 

Modernizámos e melhorámos as condições de trabalho dos 

nossos funcionários e há excelentes exemplos de trabalho e 

dedicação nos serviços municipais. Aproveito esta oportunidade 

para agradecer e reconhecer o esforço e a dedicação de toda a 

equipa municipal que procura dia a dia fazer o seu melhor e 

contribuir para o serviço de excelência que queremos prestar aos 

nossos munícipes e melhorar a sua qualidade de vida. 

Neste dia comemorativo uma palavra para os nossos convidados 

das cidades geminadas. Uma saudação para os representantes 

das geminações e, particularmente, a Brunoy (pela 

comemoração do 20º aniversário da geminação) e para a 

delegação de Vila Real, cujo protocolo de geminação vamos 

assinar dentro de momentos, contando para tanto com a 

presença entre nós do Presidente e nosso amigo Dr. Manuel 

Martins.  
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Trata-se de formalizar por escrito as relações históricas e os laços 

de amizade entre as duas populações. Este abraço entre Espinho 

e Vila Real liga o mar à montanha e mantém vivo o 

relacionamento entre as duas comunidades.  

É também uma honra para a Câmara Municipal e para o seu 

presidente receber e distinguir hoje o treinador campeão 

nacional de futebol. Vítor Pereira é um jovem que nasceu e 

cresceu nesta cidade. É um exemplo a seguir pelas gerações mais 

novas. Demonstrou que vale a pena investir na aquisição de 

conhecimento, agarrar a oportunidade, lutar contra as 

adversidades e os maus momentos para alcançar o objetivo. 

Esta cidade foi construída e povoada por homens e mulheres que 

fizeram da vida uma luta permanente contra as adversidades do 

mar. Estou certo que a maioria dos teus conterrâneos, caro Vítor, 

também sentem orgulho no teu sucesso. 

A carreira de Vítor Pereira deve servir de estímulo a todos os 

jovens, que hoje as circunstâncias do país podem levar ao 

desânimo e a desistir de prosseguir o esforço de alcançar a 

realização pessoal e profissional. 

De facto, Espinho tem entre os seus jovens e colectividades um 

manancial de sucessos desportivos em várias modalidades, como 

também vimos aqui hoje e de que o voleibol é o expoente 

máximo com a conquista do título deste ano, mais uma vez pelo 

Sporting Clube de Espinho. 
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Espinho é terra de campeões! 

Caras e caros espinhenses, 

É nos momentos de perplexidade e de angústia que as datas da 

memória colectiva devem ser aproveitadas para reforçar a nossa 

coesão e a confiança no futuro.  

As nossas coletividades, instituições, juntas de freguesia, agentes 

locais, cada um na sua área de intervenção, terão que ter arte e 

engenho para levar a bom porto a sua missão e para concretizar 

os seus objetivos. Estes parceiros são fundamentais para o nosso 

desenvolvimento coletivo. Quero aqui expressar-lhes 

publicamente o meu reconhecimento ao seu trabalho e labor, 

estando certo de que vencerão todos os obstáculos que a atual 

conjuntura lhes coloca. 

A minha última palavra vai para os meus conterrâneos 

espinhenses, mesmo para aqueles que estão ausentes na 

diáspora. 

O momento não é fácil para cada um de vós e para muitas das 

vossas famílias. Estarei sempre na primeira linha da 

solidariedade para os munícipes que represento. Contem com o 

melhor do meu esforço e da equipa que lidero, para melhorar a 

qualidade de vida no nosso concelho, sempre com espírito 

aberto e com a linguagem de verdade com que procuro conduzir 

a gestão do poder que exerço e por vós democraticamente 

legitimado.  
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Confio em vós e no vosso trabalho, no empenho e esforço de 

todos os espinhenses para construir um concelho melhor, com 

mais oportunidades para os jovens, conto com o vosso 

contributo e com as vossas sugestões. 

Quero, convosco, viver num concelho mais solidário, mais 

moderno, mais atrativo e com melhor qualidade de vida. Quero, 

como todos vós, excelência para o futuro dos nossos filhos e 

conto com todos para esta caminhada e para este permanente 

desafio. 

Um bem-haja para todos. 

Viva Espinho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


