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NUNO LACERDA: "O NOSSO VALOR É O TRABALHO. COM PROXIMIDADE"

ONDE TODOS

CONTAM

POR ONDE TEMOS
ANDADO?

O QUE FAZER PELO
CONCELHO?

UMA EQUIPA DE
EXCELÊNCIA

VALE A PENA
MUDAR

De freguesia em freguesia, escutámos as pessoas e as instituições
para melhor podermos servir a nossa
terra e a nossa gente. Todos somos
Espinho.

Estamos focados em mudar Espinho.
Conheça algumas das nossas propostas concretas e responsáveis que vão
melhorar o concelho nas próximas
décadas.

Damos a conhecer a nossa equipa
com pessoas de todas as áreas de
atuação e de múltiplas valências, preparadas para os desafios que o concelho nos apresenta.

Conheça a opinião de ilustres espinhenses que dedicam diariamente
as suas vidas e as suas carreiras de
sucesso a Espinho. P14

Veja por onde temos andado. P2

Vamos fazer o que nunca foi feito. P4

Pessoas novas com ideias novas. P6
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SENTIR O PULSO
Porque as pessoas contam.

De Anta a Silvalde, de Guetim a Paramos e em Espinho, fomos construindo em conjunto um ideal de
programa para o concelho assente na transparência,
justiça e na igualdade de oportunidades.
Fomos ouvir as pessoas porque é urgente alinhar e
estar em sintonia com as necessidades reais da nossa
comunidade. Estamos e vamos continuar a trabalhar
com as associações e instituições de Espinho.
Queremos valorizar o que importa para as pessoas
viverem melhor. Os espinhenses merecem-no.

Queremos
rodear-nos
de quem quer
fazer
Espinho
renascer.
Todos são
bem-vindos a
esta causa.

Desde que lançámos este projeto de candidatura
iniciámos um trabalho de visita a muitas associações
e instituições de caráter social, cultural e desportivo.
Foram várias dezenas as instituições que se abriram
a colaborarem connosco num debate sério e participado, com vista a detetar problemas, identificar
fragilidades e encontrar soluções para todos contribuirmos para a nossa comunidade viver melhor.
São várias as associações que Espinho possui e de
que se deve orgulhar. Há trabalhos fantásticos e de
exceção que importa dar a conhecer e a reconhecer,
com homens e mulheres dedicadas a causas e a valores que nos tocam sem condição, por vezes sem
meios, e sempre com um amor ao outro – que não
podemos deixar de apoiar e acarinhar.

O futebol popular é uma referência em Espinho:
um exemplo de organização, de competição e
de formação desportiva, mas também social; as
associações culturais da música, dança, cinema,
artes plásticas e recreativas são exemplo da nossa
pluralidade.
Para esta candidatura todos contam sem
distinção.
É tempo de caminhar ao lado destes cidadãos,
conhecer as suas preocupações, necessidades e
suas ambições – iniciarmos um modelo de gestão autárquico amigo e próximo das pessoas independentemente das suas opções políticas, das
suas valências eleitorais ou da sua condição social
e económica.

Anta, Guetim, Silvalde, Espinho e Paramos, são as
identidades que importa promover e consolidar
pensando o concelho como um todo onde todos
teremos lugar, onde todos iremos contribuir para
voltarmos a ter orgulho de sermos Espinho.
Com humildade, convicção e determinação andámos um pouco por todo o lado, fomos “ao fundo
da rua”, à pequena e à grande associação, longe de
holofotes, para ouvir, reunir e aprender. Para fazermos bem e corrigirmos o que está mal. E o que descobrimos ao longo destes meses de preparação é
que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo
que nos separa.
É tempo de ouvir, é tempo de resolver, é tempo de
Espinho renascer.
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U M A N O VA V I S ÃO D E G O V E R N AÇ ÃO

ESPINHO
ESPINHO DA
INOVAÇÃO

SAÚDE, DESPORTO
E BEM-ESTAR

PATRIMÓNIO
IMATERIAL

CÂMARA ABERTA A
TODOS

Espinho, embora submerso numa
aparente letargia de desenvolvimento, concentra em si especiais potencialidades do ponto de vista na inovação e investigação.

Porque o acesso à saúde é um dos pilares fundamentais para as condições
de bem-estar e qualidade de vida a
nossa equipa conta, desde já, com especialistas e profissionais de saúde.

Em Espinho, a valorização e preservação do património imaterial é um
assunto que deve ser tratado com a
maior seriedade e empenho.

Dadas as suas características geográficas, ambientais, sociais e humanas,
vamos reforçar e fomentar o diálogo e a transferência de conhecimento para as atividades económicas, sociais e culturais, potenciando
o reposicionamento competitivo da
economia do concelho.

Queremos tornar a prática desportiva acessível a todos e destacar o seu
enorme contributo no desenvolvimento pessoal e social dos espinhenses, como um veículo de formação e
educação intergeracional e familiar.
Por outro lado, vamos criar novas soluções de integração de espaços verdes no concelho: a estratégia a aplicar
passará pela forte aposta na sustentabilidade enquanto motor de diferenciação, bem-estar e excelência.

A nossa visão assenta num processo aberto e participado de trabalho
com um propósito fundamental:
melhorar a gestão da autarquia,
tornando-a mais eficiente, autónoma e com melhor capacidade
de resposta aos problemas atuais
das pessoas.

Através de estratégias de aproximação institucional, Espinho deve promover a ligação da investigação às
grandes universidades e centros
de pesquisa do país, assim como
ao tecido empresarial, fomentando
a inovação e facilitando o aprofundamento das relações nos diferentes
setores.

Para atingirmos estes objetivos, será
necessário realizar um trabalho em
rede, que envolva agentes de saúde da
região e do concelho, das instituições
de desporto e da população no geral.

Neste âmbito destacam-se, desde já,
áreas como a Arte Xávega, o cinema, o
teatro, a música ou até a tradição oral,
como vetores a defender e potenciar.
Vamos tomar medidas na CME para
identificar e sinalizar os elementos/
valores que fazem parte deste tipo de
património e elencar um conjunto de
ações que permitam tanto preservar a identidade e características
atuais, como partilhar os saberes,
de modo a assegurar a continuidade futura dos Valores de Espinho.
O objetivo será sempre tornar Espinho mais envolvente, mais verdadeiro, mais rico, cujo futuro está alicerçado no passado.
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Será uma Câmara mais aberta e mais
disponível para todos, garantindo
a crescente participação dos cidadãos nas decisões, sejam estas com
impacto no património, no ambiente,
na economia, na cultura, ou na imagem da cidade.
Apostar-se-á no trabalho direto e
horizontal com as Juntas de Freguesia, desenvolvendo fortes sinergias de trabalho, unido e colaborativo, em torno de um objetivo comum:
a melhoria do bem-estar de todos os
espinhenses no concelho.

O QUE FAZER?
NÓS SABEMOS O QUE FAZER PELO NOSSO
CONCELHO E TEMOS PROPOSTAS CONCRETAS

VOLTAR A HABITAR
ESPINHO

Um concelho habitado é um concelho ativo e dinâmico e, por isso, cheio
de contrastes, com múltiplos lugares,
diversos modos de habitar e diferentes identidades que importa respeitar.
Vamos qualificar e promover as freguesias e os lugares, as diferentes
ruas, bairros, necessidades e os diferentes espinhenses.
Estamos preparados para dar resposta aos atuais desafios: intervir no património existente e reutilizar o que
está vago; Reabilitar as habitações,
os equipamentos coletivos e os espaços públicos degradados; Regenerar
zonas do concelho que, por razões
diversas, se tornaram aglomerados de
população marginalizada.
Estamos a trabalhar para criar Espinho mais habitável e acessível, capaz de atrair e fixar os nossos jovens.

CRIAÇÃO DE
EMPREGO

Trabalho e emprego são valores que
qualquer concelho deverá proporcionar aos seus cidadãos.
Iremos apoiar empresas para tornar
Espinho mais competitivo e inovador oferecendo condições especiais
e reduzindo a carga fiscal para a sua
fixação no concelho.

VISITE A NOSSA SEDE.
RUA 62 N.27 ESPINHO

PARTICIPE NA MUDANÇA
POSITIVA DO SEU CONCELHO.
VISITE O NOSSO SITE.
PROGRAM
PARA GOVEARN
DO CONCELH O
O
DE ESPINHO
201

Desde as mais tradicionais às mais
modernizadas, o diálogo mais próximo e sustentado junto das empresas
irá promover dinâmicas de empregabilidade essenciais para Espinho.
Por outro lado dever-se-á apoiar os
desempregados e trabalhadores que
queiram entrar no mercado de trabalho ou mudar de área, dando-lhes
oportunidades de formação, apostando numa mais eficaz qualificação
académica e na adequação às necessidades da nova economia.

7/2021

ONDE TODOS

CONHEÇA AS
NOSSAS PROPOSTAS.
www.tempodeespinho.pt
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CÂMARA MUNICIPAL

UMA EQUIPA, UMA MISSÃO,
UM OBJETIVO:
A EXCELÊNCIA EM ESPINHO
"Espinho precisa de criar toda
uma nova linha de governo e
de trabalho árduo dirigido à
resolução dos problemas das
pessoas."

H

á uma frase atribuída a Einstein
que gosto particularmente de
citar quando refere: “fazer repetidamente os mesmos erros e
esperar resultados diferentes é um sinal
de insanidade”.
Einestein não se referia a Espinho, estamos certos, mas o que é certo é que
há vários anos que se tem mantido a
mesma estratégia política e por isso
mesmo colhemos os mesmos erros
e obtemos os mesmos resultados:
um concelho com pouca atratividade, um concelho envelhecido, uma
cidade abandonada, um povo triste
e uma juventude qualificada, a sair e
para não voltar.
Seguramente que não são os bálsamos de verão, o fresco da praia - sempre igual e sem surpresa nem sinal de
qualquer novidade - que nos fazem
mudar esta situação de desinteresse,
desleixo e de degradação persistente
e coletiva que ano após ano nos faz
manter na mesma situação, tornando-nos mais pobres, mais banais e
mais próximos de quem não queremos estar próximo ou pertencer.
É assustador o percurso de degradação social, cultural, urbanístico, artístico, industrial, comercial, turístico e
económico que Espinho tem sofrido
estas últimas décadas. A procura de
uma explicação, de uma razão, de
uma verdade capaz de justificar este
processo que poucos entendem é
um exercício que a comunidade vai

realizando sem encontrar qualquer
justificação válida e operativa.
Muitos atribuem à falta de visão dos
nosso autarcas, outros remetem para
os interesses politico partidários que
uma vez chegados ao poder se esquecem do que prometeram. Outros
há que falam da incompetência dos
eleitos, sem experiência de vida, sem
terem feito ou produzido algo para
além das suas lutas internas e partidárias. Ainda outros referem a má sina
da gente de Espinho, a sua falta de
sorte e o não quererem saber das verdadeiras motivações e projetos que
estão por trás de uma candidatura ao
Governo da Câmara Municipal de Espinho. Mas o que precisamos é de boa
política e de competentes, capazes e
conhecedores espinhenses para fazer
um Espinho melhor.

BOA POLÍTICA
Mais do que ir à procura dos erros do
passado, importa aprender com eles
e, nessa matéria, conhecemos bem
o que foi feito, o que foi recusado e
o que ficou por fazer em muitos dos
dossiers que poderiam ter levado Espinho a ser um concelho diferente do
que se tem mostrado.
Com esta equipa competente e muito motivada, vamos traçar um plano
estruturado e ALTERAR decisivamente a trajetória do concelho. NL

NUNO LACERDA
Candidato a Presidente da Câmara Municipal de Espinho
Foco: Planeamento Estratégico, Habitação, Inovação e Cultura
Casado, dois filhos. Reside e trabalha
em Espinho.
Doutorado em Arquitetura. Professor Universitário na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
(FAUP) com mais de trinta anos de
docência.
Coordenador do Centro de Inovação
em Arquitetura e Modos de Habitar
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especialista em Habitação, Novos
Modos de Habitar, SmartCities, Construção e Reabilitação do Património.
É autor de diversos livros, artigos e
outras publicações na sua área.
Arquiteto com diversas obras construidas e publicadas internacionalmente.
O conjunto da sua obra tem merecido
reconhecimento e vários prémios.
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MIGUEL REIS

ANA PAULA AFRICANO

JOSÉ LUÍS BRANDÃO

MIGUEL VENÂNCIO

Urbanista. Professor e
Investigador
Casado, dois filhos. Reside e trabalha
em Espinho.
Professor de cultura e modelos de urbanismo e mobilidade. Investigador
convidado da Comissão para o Estudo Estratégia da Governação do Mar,
Energia e Ambiente. Já foi eleito para
vários cargos públicos no município
de Espinho. Presidente do PS Espinho.
Foco: Reabilitação e Ord. Território

Economista. Professora da Universidade do Porto
Casada, dois filhos. Reside em Espinho. Trabalha no Porto.
Doutorada em Economia pela University of Reading e especialista em
Comércio Internacional, é Professora
e foi Vice-Diretora da Faculdade de
Economia da Universidade do Porto.
Autora de diversos estudos em Atração de Investimento Internacional.
Foco: Economia e Investimento

Médico Especialista em Medicina
Interna
Casado, dois filhos. Natural e residente em Espinho.
Exerce Medicina Intensiva. Efetua
consulta de Medicina Interna na
COGE, Espinho. Presta apoio domiciliário em Espinho. Foi diretor da Unidade de Cuidados Continuados de
VNGaia/Espinho. Sócio da Liga dos
Amigos do Hospital de Espinho.
Foco: Saúde e Ação Social

Engenheiro. Quadro Superior do
IEFP
Reside e trabalha em Espinho, um filho.
Foi subdelegado Regional do Norte
do IEFP, IP e Diretor de Centro de Emprego. Engenheiro, Mestre em Tecnologias de Informação Aplicadas à
Educação. Especialista em Gestão de
Rec. Humanos com vasta experiência
profissional no domínio da gestão de
instituições públicas e privadas.
Foco: Emprego e Form. Profissional

MARIANA LIMA

LUIS CANELAS

SÉRGIO GOMES

FÁTIMA SILVEIRA

Mestre em Gestão e Admin. Escolar
Casada, dois filhos. Reside em Silvalde. Doutoranda, com experiência
em Gestão Escolar e Administração
Social (IPSS).
Foco: Gestão Escolar e Educação

Licenciado em Desporto
Solteiro, reside em Espinho. Professor
de Educação Física, exerce actividade
de treinador e preparador físico. Organizador de eventos desportivos.
Foco: Desporto e Juventude

Bancário. Lic. Gestão Financeira
Casado, dois filhos. Reside em Anta.
É bancário, gestor financeiro e possui MBA pelo IESF - Atlântico Business School.
Foco: Gestão Financeira

Engenheira. Professora
Casada, dois filhos. Reside em Espinho. Licenciada em Engenharia Civil pelo ISEP. É professora do Ensino
Secundário.
Foco: Educação

PEDRO DEVESAS

RUI TEIXEIRA

CATARINA CURRAL

Mestre em Arquitetura. Gestor
Casado, três filhos. Reside em Guetim. Empresário e Empreendedor na
área da arquitetura e construção.
Foco: Ambiente

Gestão Industrial
Casado, uma filha. Vive em Espinho.
Consultor técnico, gestor de várias
empresas fabris internacionais.
Foco: Desenvolvimento Local

Mestre em Turismo
Vive em Espinho, um filho. Formada
pelo IP Viseu, é consultora em turismo na maior operadora nacional.
Foco: Turismo
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UMA EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR
E COM
INDISCUTÍVEL
CAPACIDADE
DE TRABALHO,
COM PROVAS
DADAS NAS
SUAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DEMOCRACIA, COMPETÊNCIA
E CONHECIMENTO
Os vetores de uma nova Assembleia Municipal

FILOMENA
MAIA GOMES

Candidata a Presidente da Assembleia Municipal de Espinho
Filomena Maia Gomes, dois filhos, é
advogada, inscrita na Ordem desde
1975. Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Pós-Graduada em Direito da Família e
Sociologia pela Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra e pelo
ISCTE.
Desde a sua juventude, participa ativamente em diversas instituições de
solidariedade social defendendo causas e exercendo o seu dever cívico de
um modo intenso, dando expressão
aos valores de uma sociedade mais
justa e democrática.
Cronista do Jornal Maré Viva.

U

ma vontade de intervir na sociedade de Espinho no cumprimento de um dever democrático e cívico de participar
em prol do Bem Comum, leva-me a
aceitar participar num projeto desenhado pelo Nuno Lacerda, que se
desenha promissor e como único
alternativo ao atual estado de coisas
em ESPINHO.
Numa equipa que tem como objetivo
construir uma gestão municipal virada para os cidadãos e, em conjunto
com estes, será possível renascer Espinho, tornando-o não só dinâmico
como já o foi, mas capaz de o ser ainda melhor.

Não basta querer, é preciso ter
vontade e saber como, e estou
segura que o Nuno tem competência e força para tal. É preciso
fazer isto com os Espinhenses.
Com o empenho e participação dos
espinhenses acredito que se elevará
Espinho para um outro nível, honrando a história dos seus melhores
tempos mas com os olhos postos no
futuro. FMG

ANTÓNIO
TEIXEIRA LOPES

Professor. Historiador.
António José Teixeira Lopes, três filhos, nasceu em 1945 em Vilar do
Paraíso. Mestre em História Contemporânea pela FLUP (1998) defendendo a Tese “O Nascimento de um Aglomerado Urbano: Espinho no Limiar
do Século XX”. Curso de Património
Histórico-Artístico, Natural e Etnográfico do Centro Nacional de Cultura
(1990-1992), defendendo a dissertação: ”Um Olhar sobre Espinho e o seu
Património”.
Foi Professor das Escolas (Sá Couto,
Manuel Laranjeira e Gomes de Almeida) sendo ao momento Professor, pro
bono, na USE.
Foi vereador da CME e vogal da Ass.
Municipal de Espinho. Foi fundador
e dirigente da NASCENTE, da ACIVE,
da CASA do FCP e da A.A. BMJMS.
A C.M.E. em 2014 atribuiu-lhe por
unanimidade a Medalha de Honra
da Cidade e o título de Cidadão de
Espinho.
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A

situação económica, social e
cultural de Espinho não me satisfaz há uns anos a esta parte.
Porque gosto de Espinho e aqui
resido e trabalho há algumas dezenas
de anos, dedicando-lhe a minha atenção e participação cívica no trabalho
autárquico e na ação cultural, decidi
aceitar o desafio que o PS e o Nuno
Lacerda me fizeram para integrar
como candidato o seu projeto político para o concelho. Para isso, concorreram as suas ideias de progresso
económico, social e cultural.
A sua forma de pensar Espinho como
unidade (como um todo) e não como
uma mera soma das partes (freguesias), o conceito de modernidade
assente na Educação e nas suas preocupações pela juventude, a necessidade de cuidar da "URBE" de forma
integrada e sustentável, norteado
sempre pelo bem estar das pessoas,
tudo isso alicerçado e ligado pela a
"argamassa", que só o aprofundamento da Democracia e do Conhecimento permite.
Em suma, são estas algumas das razões que me impeliram a acreditar e a
abraçar este projeto político. ATL
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JORGE PINA

ROSA DUARTE

JOÃO CARAPETO

GUILHERMINO PEDRO

Delegado Comercial
Casado, três filhos. Reside em Anta.
Tem participado ativamente em diferentes áreas e Projetos Políticos de
âmbito Municipal e Nacional. Vogal
pelo Partido Socialista na Assembleia
Municipal de Espinho.

Secretariado e Administração
Reside em Espinho, com três filhos.
Reformada, foi funcionária em serviços administrativos. Exerceu a presidência do PROBUS Espinho e faz parte da administração de uma empresa
de empreendimentos turísticos.

Advogado
Presidente da Delegação de Espinho
da Ordem dos Advogados (20142016); Presidente do IAPI (20142016); Vice-Presidente do Conselho
Superior do IAPI; Ativista da Cooperativa Nascente.

Gest. Comercial, Instr. Desportivo
Casado, duas filhas. Reside em Espinho. Tem participado ativamente em
diferentes áreas e Projetos cívicos,
culturais e desportivos em Anta e Espinho. Presidente da Assembleia da
União de freguesias de Anta e Guetim.

JOANA DEVEZAS

ADOLFO ROCHA

RUI FIDALGO

SARA RESENDE

Advogada
Casada, uma filha. Reside em Anta.
Licenciada em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade Católica
do Porto. Atualmente exerce advocacia em Espinho.

Funcionário CTT
Casado, dois filhos. Elemento da
mesa da assembleia da UGT de Aveiro. Desempenha funções executivas
como vogal do Partido Socialista na
Concelhia de Espinho.

Empresário e Gerente Comercial
Reside e trabalha Espinho. Fundador
de várias empresas comerciais na
área da construção civil e da restauração, tem desempenhado diversas
funções públicas.

Advogada Estagiária
Solteira. Trabalha em Espinho. Mestrado em Direito das Empresas e dos
Negócios na Universidade Católica
Portuguesa. É jurista com pós graduação em Direito Imobiliário.

PEDRO TAVARES

JOÃO BASTOS

ISABEL RESENDE

MANUEL NOVAIS

Técnico de manutenção
Reside e trabalha em Silvalde. Casado, dois filhos. Profissional em Serviços de Manutenção e Administração
de Condomínios. Coordenador de
grupos de ação social, nas áreas sócio-caritativa e cultural.

Engenheiro
Reside em Espinho, trabalha numa
empresa de Engenharia Aplicada.
Desenvolve projetos de Inovação na
área da Robótica. Tem participado
ativamente em diversos movimentos
cívicos.

Professora de Línguas
Reside em Espinho. Licenciada em
Línguas e Literaturas Modernas. É
professora e especialista em Educação Especial, é também formadora
nas áreas de comunicação, mundo
atual e cidadania.

Designer, Professor
Reside e trabalha em Espinho. Licenciado em Design. Professor de Design
e Tecnologias Multimédia. Tem dirigido projetos de Inovação dirigida
à ligação da Escola com a Indústria.
Vogal do PS na A. U. F. Anta e Guetim
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ANTA e
GUETIM

NUNO
ALMEIDA

MANUEL
SANTOS

a Presidente
da União de Freguesias
de Anta e Guetim

É

grande a expectativa e satisfação que colocamos ao abraçarmos e aderirmos a um projeto
de desenvolvimento urbano, social e cultural
como este que integramos e ajudamos a construir de um modo participado, horizontal e democrático, onde colocamos todas as necessidades e
vontades de uma freguesia particular que resulta
da união de duas freguesias que possuem ainda
hoje identidades diferentes e sobretudo necessidades diferentes.
Encontrar um modelo de governação capaz de integrar estas duas realidades de Guetim e de Anta,
apesar de não ter sido fácil, foi uma causa a que nos
dedicámos.
Sempre nos batemos por reverter as freguesias à
condição original, fomos até os grandes defensores
dessa realidade e levámos até Lisboa a expressão
desse descontentamento.
Não deixamos cair os braços nesse compromisso, e
não deixamos que esse compromisso fosse esquecido. Apesar das dificuldades que nos impuseram
conseguimos manter e promover as duas identidades dos dois patrimónios coletivos (Anta e Guetim)
que consideramos fundamentais para o desenvolvimento futuro de Espinho.

Vice-Presidente
da União de Freguesias
de Anta e Guetim

V

amos desenvolver Anta e vamos fortalecer
Guetim. Estamos em condições de assegurar a criação de uma nova centralidade em
Guetim como nunca foi pensada, de modo a
resolver problemas de fixação dos jovens e da criação de habitações a custos controlados para novos casais que aqui queiram residir junto das suas
famílias, com condições de educação, saúde e de
qualidade de vida que pretendemos implementar
nos próximos quatro anos em estrita colaboração
com a nova Câmara Municipal, que será aberta e
próxima do seus cidadãos.
Por isso queremos que Anta seja Anta, diferente
de Guetim, porque é já uma nova cidade que em
silêncio se fez, com condições de urbanidade e de
identidade que fomos construindo e que queremos consolidadar.
Iremos criar um novo parque para famílias e amantes da natureza. Poderão explorar e praticar atividades lúdicas de proximidades no Parque da Picadela
que será de uma vez por todas reabilitado e motivo
de atração do concelho. Ao nível dos espaços públicos, do tratamento de passeios, valetas e muros,
trabalhamos na criação de um serviço partilhado
para todo o concelho de modo a ser possível dar
respostas eficazes e concretas a problemas de

limpeza e de salubridade que não é um problema
exclusivo de Anta, nem de Guetim, mas é transversal a todo o concelho.
Vamos fortalecer Guetim com novas estruturas
desportivas, novas ligações ao centro de Espinho
e a Anta, com habitação diferenciadora e um tratamento especifico da paisagem urbana e natural,
consolidando o sentido particular de charneira que
o lugar de Idanha representa na sua possibilidade
de expansão urbana no concelho.
Anta representa hoje a nova centralidade do concelho de Espinho. Aumentou de população enquanto
outras freguesias foram perdendo capacidade de
atração e de fixação das suas gentes como as freguesias de Espinho e de Silvalde, que têm vindo a
perder o seu maior bem – as pessoas.
Hoje Anta assume e revindica ser a nova e futura identidade urbana de Espinho e nesse sentido
pretende dar a conhecer a sua cultura, apoiando e
promovendo as inúmeras associações que possui e
que a Junta de freguesia sempre acarinhou. Investir
na cultura e na sua identidade, em melhores equipamentos coletivos para apoio às nossas coletividades é uma aposta de futuro de modo a tornar especial o carácter associativo, desportivo e musical
que a nossa freguesia demonstra, podendo ser o
grande contributo para a nova realidade que pretendemos criar para o novo concelho de Espinho,
libertando-o da estagnação que hoje demonstra.
Em estreita colaboração com a nova Câmara, vamos desenvolver Anta, com novas áreas de habitação, com novas áreas de atração empresarial e de
serviços potenciando as acessibilidades que possui
e potenciando as qualidade de empreendedorismo e de trabalho que as suas gentes demonstram.
Vamos participar nos ventos de mudança que se
avizinham, integrando-nos num ambicioso projeto de Gestão autárquico, amigo e alinhado com
Portugal.
É tempo de Espinho, considerar Anta e Guetim
como fatores fundamentais de identidade e de desenvolvimento do concelho. NA

É TEMPO DE ESPINHO ·

· 2017

11

LURDES
REBELO

ANTÓNIO
FREIRE

a Presidente
da Junta de Freguesia
de Espinho

a Presidente
da Assembleia de Freguesia
de Espinho

N

asci em Espinho e aqui cresci, frequentei a escola primária e as duas escolas secundárias.
Só mais tarde saí para estudar no Porto, onde
frequentei a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, com dificuldades várias, sobretudo de nível económico. Concluí a licenciatura em
Bioquímica e iniciei a minha vida laboral, prestando
serviço público.
Uns anos mais tarde, e porque sempre gostei de
estudar, concluí o mestrado e o doutoramento na
área em que trabalho, paralelamente a outras atividades sobretudo ligadas à música e desenvolvidas
sobretudo em contexto paroquial, mas também
na área associativa. Estou ainda ligada ao ensino,
sobretudo pós-graduado e preocupo-me com as
perspetivas dos mais jovens, com quem contacto
frequentemente.

CIDADE BELA E ATRATIVA
ONDE SERÁ BOM VIVER
Os governos locais em Portugal atravessam uma
fase de desafios importantes que condicionarão
a nossa vida futura. Concretamente em Espinho
existem algumas situações/preocupações que são
evidentes e que se relacionam sobretudo com a resolução de problemas relativamente simples como
tornar a cidade atrativa para quem cá vive e para
quem nos visita, limpa e asseada, proceder, eventualmente, a algumas remodelações e uma cidade
preocupada com a eco-eficiência.
Outros assuntos são já mais complexos e, consequentemente, de mais difícil solução como é o caso
da saída da cidade por parte da população mais jovem, aumentando deste modo a média de idade
daqueles que cá permanecem, a falta de uma rede
habitacional mais acessível aos que aqui querem
residir e a falta de soluções que garantam alguma
empregabilidade para que a população se consiga
fixar, entre outros problemas.

Com mais ou menos experiência, um autarca deverá
ser, antes de mais, próximo daqueles a quem serve,
desempenhando as tarefas da melhor forma que lhe
for possível, com honestidade e transparência, procurando soluções mais eficazes com vista a melhorar
as condições de vida dos que vivem na nossa cidade, de que, apesar de tudo, tanto nos orgulhamos.
Cuidar dos que mais precisam de apoio, por variadas
razões, sobretudo pela condição de vida e frequentemente pela idade que vai avançando e tornando
as pessoas mais dependentes.
Como é do conhecimento de todos este é um
desafio que nunca se me colocou, talvez porque
não tendo eu filiação partidária, nunca esteve no
meu horizonte. Esta falta de experiência partidária, pode constituir uma limitação, mas, na minha
opinião, poderá ser uma mais-valia, porque desta
forma torna a minha visão mais independente sobre todos os assuntos em que haja necessidade de
intervenção e resolução. Podem então contar com
esta disponibilidade da minha parte, com a minha
dedicação, o meu empenho e trabalho. Acredito
também que uma visão feminina, sobre os assuntos que nos preocupam e que importa resolver,
complementa qualquer ação política que se possa
implementar. LR
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Desde cedo aprendi que na vida muito
pouco se consegue sem dedicação e
trabalho. Conheço bem as dificuldades de quem trabalha e estuda e que
paralelamente tem a sua vida familiar
para gerir, com filhos para educar.
Também sempre dediquei muito do
meu tempo aos outros, para que todos
juntos possamos viver de forma mais
harmoniosa e feliz.
Aceitei mais este desafio de fazer com que a nossa
cidade seja inclusiva, que cuida daqueles que mais
precisam de apoio, uma cidade funcional e atrativa
para quem cá vive e para quem nos visita e sobretudo limpa e asseada, capaz de fixar alguns dos
mais jovens, tornando-os realizados e felizes. Fazer
todos os possíveis para que viver em Espinho seja
cada vez mais um orgulho que nós queremos
continuar a ter.
Não tenho experiência política, mas acredito que,
como cidadãos responsáveis, todos temos um papel político a desenvolver. Por isso, contem com o
meu empenho em mais este desafio. LR
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PARAMOS

MANUEL
DIAS

AMÉRICO
CASTRO

a Presidente
da Junta de Freguesia de Paramos

a Presidente
da Assembleia de Freguesia
de Paramos
Apoiamos

Paramos será uma
freguesia onde será
bom viver, na qual os
jovens não precisarão
de sair porque não
há habitação ou
porque as casas
são caras. Existirão
novos programas
de habitação para a
juventude.

Pensar o concelho de Espinho de um modo inovador e diferente do que tem sido feito até aqui é
pensar as freguesias como um parceiro ativo e fundamental para a gestão autárquica que o século
XXI precisa.
Por todo o lado vemos que há mudanças significativas quer no modo de fazer governos, quer no
modo de ser Presidente da República e de Câmara. Hoje em dia fazer política é, cada vez mais, estar
próximo das pessoas, resolvendo os seus problemas com proximidade e capacidade de execução.
Nuno Lacerda, candidato independente pelo partido socialista à Camara Municipal de Espinho, é um
homem atual e vem neste alinhamento, dar expressão a este desejo de mudança, dando sinais claros
de que é capaz de gerir uma equipa e de alinhar os
destinos de uma autarquia com competência mas
com proximidade.
Ao pretender fazer a gestão da nossa autarquia
tendo por base as freguesias, dando-lhes meios
e capacidades técnicas para promoção dos seus
programas e das suas estratégias de crescimento,
traz uma nova visão e um novo modo de gerir que
poderá trazer grandes benefícios para todos os cidadãos do concelho.
É TEMPO DE ESPINHO ·
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A visão global que possui e o conhecimento que
tem das potencialidades e das dificuldades do Concelho, permite-nos acreditar que Paramos e os paramenses serão tratados com a dignidade com que
merecem para de um modo transparente e aberto
verem realizadas muitas das suas necessidades e
ocupar o lugar fundamental no novo desenho do
concelho de Espinho, onde se integra.
Foi com esforço que se conseguiu trazer para Paramos algumas das conquistas já realizadas e que
estão à vista de todos. Mas muito mais poderia ser
feito e muito mais será feito.
Paramos será uma freguesia onde será bom viver,
na qual os jovens não precisarão de sair porque não
há habitação ou porque as casas são caras. Existirão
novos programas de habitação para a juventude.
O Partido Socialista e o movimento "É tempo de
Espinho" apoiam e promovem a candidatura "Independentes de Paramos" pois reconhece-lhe a competência, a vontade e a capacidade de execução
num contexto difícil. Trabalharemos em conjunto
com esta candidatura de modo a que seja possível
resolver os problemas deste território, nomeadamente a acessibilidade e viabilizar um centro cívico
capaz de exprimir a identidade desta freguesia.
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SILVALDE

JOSÉ
TEIXEIRA

CELSO
SÁ

a Presidente
da Junta de Freguesia de
Silvalde

a Presidente
da Assembleia de Freguesia
de Silvalde

Silvalde contribui decisivamente para a identidade, património e valor do concelho de
Espinho. Somos únicos, somos
decididos, somos trabalhadores e, por isso, merecemos
mais!

Como Silvaldense, tenho ideia da política como a
gestão do Bem Comum.
Os Silvaldenses sabem bem o que é partilhar e gerir
um bem comum. Por vezes, infelizmente, dadas as
dificuldades da vida que experimentaram, outras
porque tiveram que partilhar o pouco que têm e
porque sabem que viver em comunidade é partilhar e ajudar o outro.
Estamos agora a desenvolver um projeto de desenvolvimento para Silvalde deste modo, com olhos
no futuro, para ajudarmos Espinho a crescer, para
ajudarmos todos os nossos fregueses de Silvalde a
viverem melhor, a serem respeitados e a não serem
abusados como foram até aqui.
Tenho da política uma visão simples como sou, assente nos valores do trabalho e do exemplo. Temos
ideias e vontade porque sabemos do que Silvalde
precisa e quer. Andamos por aqui há muito tempo
e conhecemos bem a nossa realidade, os diferentes silvaldenses que existem, os diferentes lugares
que Silvalde tem, com diferentes necessidades e
exigências.
Silvalde não é todo igual. E, não faz sentido prometer para nada fazer. De uma forma genérica, há

necessidades específicas e valores que temos de
respeitar e progredir. Valores que pessoas e famílias que viram os seus filhos partir, que foram expulsos da nossa freguesia porque não há condições
de emprego, porque não há casas, não há preços
justos para casas, porque não há cuidado em trazer investimento para Silvalde nem o cuidado de
apoiar os empresários que aqui querem montar o
pequeno negócio, a oficina, ou a grande empresa
que dá trabalho a todos nós.
É de pessoas que Silvalde se faz. É para tratar de
pessoas que apresentamos projetos capazes de
alterar completamente o rumo e os destinos de Silvalde que todos amamos.
Vamos intervir no Bairro, vamos unir o bairro com
passagens inferiores e superiores pela linha, abolir essa barreira, tornar acessível e turística toda a
nossa frente de mar, apostar no desporto que bem
conheço, criar habitação e sobretudo resolver muitas das casas e construções que estão paradas e
abandonadas, muitas penalizadas como se ilegais
fossem e devolver o sorriso e a força que os Silvaldenses já experimentaram quando votaram no
Partido Socialista. Desta vez não será diferente.
Vamos Unir Silvalde, Vamos Crescer Silvalde. JT
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Silvalde contribui
decisivamente
para a identidade,
património e valor do
concelho de Espinho.
Somos únicos, somos
decididos, somos
trabalhadores e, por
isso, merecemos
mais!
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VALE A PENA MUDAR
Vamos alinhar Espinho com o país, apresentar e
desenvolver novas soluções de gestão autárquica amigas,
transparentes e próximas do cidadão comum – do
espinhense, para quem vamos trabalhar.

É um espinhense com grande sucesso. E, numa altura em que Espinho
mais precisa de orientação e de rumo,
para se erguer e mudar da estagnação que vive, é quando Nuno Lacerda
assume dar a cara e o corpo por este
difícil projeto que é de salvar Espinho
da degradação urbana, social e cultural em que se vive.

O PRESIDENTE QUE
ESPINHO PRECISA
Nuno Lacerda, é o presidente que Espinho precisa já há muito tempo.
É um homem de visão, formado e
bem formado numa das melhores
escolas mundiais de arquitetura,
onde é Professor e onde colabora
com muitas instituições, empresas e
autarquias para resolver problemas e
encontrar as melhores soluções.
Conhecedor de Planeamento Urbano
e de Estudos de Habitação de que é
especialista, realiza planos de Gestão
de Território e projetos de Reabilitação, entre muitas áreas onde aplica o
seu conhecimento e o seu saber.

Espinho não pode perder mais
tempo, Espinho não pode perder esta oportunidade.
Da saúde ao turismo, da cultura ao
património, da educação à coesão
social, do desporto à habitação percebemos que há muito trabalho pela
frente e mais do que olhar para o
passado quisemos apresentar uma
equipa sólida e coesa, uma equipa
de competentes profissionais nas
suas áreas para trabalhar para o bem
da comunidade e do concelho de Espinho, que hoje mais do que nunca,
tanto precisa.
Da minha parte e pelo Partido Socialista, só tenho a agradecer o esforço e
a dedicação pela disponibilidade em
assumir esta causa pública, que é a
de todos nós.
Rosa Maria Albernaz, Mandatária e
Deputada do Partido Socialista.

Em 2021, não nos vamos desculpar
com os erros do passado, temos 4
anos para mostrar o que valemos e devolver o Estatuto que Espinho merece.

Esse é o nosso desafio. Essa
é a nossa ambição. Estarmos
entre os melhores, sermos dos
melhores.

ESPINHO ENTRE OS
MELHORES
Durante os últimos 20 anos pensamos e estudamos Espinho, conhecemos o concelho como ninguém.
Temos uma equipa liderada por uma
figura de prestígio internacional, com
provas dadas e uma visão estratégica
para o concelho impar, Nuno Lacerda.
Em torno de Nuno Lacerda, construímos uma equipa multidisciplinar,
que ao longo dos últimos anos tem
vindo a montar um plano de desenvolvimento sério e responsável para
o concelho de Espinho, capaz de o
posicionar entre os melhores.
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Para isso há muito a fazer. É fundamental requalificar todas as entradas
do concelho, refletir sobre a localização da atual zona industrial de Silvalde, promover condições para que infraestruturas hoteleiras de referência
se instalem em Espinho, promover a
zona piscatória de Silvalde, potenciar
o Golfe, o centro Hípico, concluir o
parque da cidade, potenciar a identidade de Espinho, criar competentes
centros de inovação tecnológicos,
equipamentos de conforto capazes
de quebrar a sazonalidade e permitir
a fruição da cidade independentemente das condições atmosféricas,
requalificação do parque de campismo, capitalizar o voleibol e o andebol
de praia através da criação de um
centro de alto rendimento. É tanto o
que tem que ser feito.
Miguel Reis, Presidente do Partido
Socialista de Espinho.
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DISCURSO DIRETO
Breves testemunhos de ilustres espinhenses que têm
dedicado a Espinho – à sua história, à sua estratégia de
desenvolvimento e à sua identidade – um objetivo de vida.

CUIDAR
DAS NOSSAS
PESSOAS

A NOVA E
NECESSÁRIA VISÃO
PARA ESPINHO

POR UM
ESPINHO
VENCEDOR

UM PROJETO
FOCADO E
AMBICIOSO

Quando pensamos em gerir uma família, a nossa casa, ou quando exercemos a nossa profissão no dia-a-dia,
pensamos em primeiro lugar no bem
estar, nas condições de saúde e na
qualidade de vida das Pessoas.

A população de Paramos, tem-se esforçado por encontrar soluções participativas e colaborativas de modo
a poder ser uma voz ativa junto da
Câmara Municipal de Espinho.

Espinho vive um novo desafio. Há
uma nova esperança e com hipótese de construir o futuro como nunca aconteceu. Um futuro com gente
que é capaz de fazer em vez de só
prometer.

A lista encabeçada pelo Arquiteto
Nuno Lacerda preconiza o verdadeiro ideal da política em prol da nossa
comunidade. Servir os espinhenses
é o grande desígnio deste movimento cívico que, a cada dia que
passa, cresce de uma forma mais
sedimentada e absoluta.

Para gerir uma cidade, são necessárias também, pessoas com sensibilidade para ouvir e saber fazer o diagnóstico correto dos problemas dos
organismos e dos cidadãos.
Nuno Lacerda é um dos mais ilustres
espinhenses da atualidade, profundamente reconhecido na sua área.
Profissional brilhante, homem inteligente, com uma capacidade de trabalho fora do comum. Mas é, sobretudo, alguém que gosta das pessoas,
capaz de as compreender nas suas
“dores” e dificuldades. É sem dúvida o
candidato certo para nos dar melhores condições de vida em Espinho, ao
nível dos cuidados de saúde e apoio
social.

A constituição e criação do movimento de Independentes que tem
assegurado a gestão da Junta de
freguesia de Paramos é um exemplo
claro da importância da unidade em
torno de um objetivo comum: a Melhoria das condições de urbanidade,
de vida, de saúde e de habitação para
uma freguesia que sistematicamente
é esquecida e pouco querida do poder centralizador da Câmara Municipal que tem gerido Espinho estes
últimos anos.

Espinho precisa de uma nova
visão, Paramos precisa de
um verdadeiro apoio e uma
Câmara séria e capaz, que nos
represente e valorize.

Eu acredito no Nuno Lacerda e
nesta candidatura, que está rodeada de pessoas que, definitivamente, só querem o melhor
para a nossa comunidade.

A candidatura que o PS apresenta
“É Tempo de Espinho” liderada por
Nuno Lacerda, um grande amigo dos
Espinhenses e de Paramos, dá-nos
garantias de que o futuro para as freguesias poderá ser bastante melhor.

Rosa Maria Cruz (médica de família)

Jorge Sá, Paramos

No país muita coisa mudou mas em
Espinho nada mudou. Precisamos de
instalações com qualidade, campos
de treinos, estádio, pavilhão para o
voleibol que é a nossa marca.
Espinho precisa de se afirmar, todos
os anos, como o campeão e a capital
do voleibol nacional.

A nossa raça vareira é o que
nos une e é com essa garra
que digo que o Nuno Lacerda
é o presidente que Espinho
precisa, porque é um lutador
como nós.
Neste momento Nuno Lacerda e a
sua equipa sabem, mais do que ninguém, como resolver as necessidades
da nossa cidade e dos nossos clubes
desportivos.

Espinho nunca teve um projeto tão ambicioso e focado nos
reais problemas das pessoas
como este.
Pensar o presente sem hipotecar o
futuro, construir um novo paradigma de concelho, unido, em prol de
ideais que promovam o desenvolvimento, a inclusão e a cidadania. É
urgente recolocar Espinho na senda
do progresso sustentado para que
todos possam recuperar o orgulho
de pertencer a um concelho vivo,
ativo e em franco crescimento.

A cidade de Espinho irá vencer com
Nuno Lacerda a Presidente.

Um novo tempo está a ser desenhado. É um trabalho que certamente
será continuado depois de outubro
próximo, porque os espinhenses
não irão perder a oportunidade de
abraçarem o melhor projeto, a melhor equipa e o melhor candidato.

António Correia (Toninho), Espinho

André Rocha, Guetim
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