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EL-REI D. CARLOS DECRETA CONSTITUIÇÃO 
DO CONCELHO DE ESPINHO - 1899



deliciosa praia, que dispõe de 
elementos excepcionaes para 
manter a sua emancipação. A 
freguezia de Espinho ha muito 
que devia ser a sède concelhia, 
attendendo não só á sua popula-
ção, como tambem á sua impor-
tancia industrial e á sua optima 
situação topographica.

A povoação de Espinho con-
ta actualmente cerca de 4:000 al-
mas, sendo frequentada, na epo-
cha balnear, por mais de 20:000 
pessoas. Os melhoramentos 
locaes, como hontem dissemos, 
teem sido completamente aban-
donados pelas vereações do con-
celho da Feira, apesar do valioso 
subsidio com que a freguezia de 
Espinho concorre anualmente 
para o Estado e para o cofre da 
municipalidade.

Por uma estatistica que ob-
sequiosamente nos foi enviada, 
vê-se que a freguezia de Espi-
nho esta annualmente onera-
da com os seguintes encargos 
para os cofres públicos: contri-
buição predial e addicionaes, 
3:200$000 reis; contribuição 
industrial, 2:250$000; contribui-
ção de rendas de casa, 636$000; 
imposto de pescado, 5:000$000; 
real d’agua, 3:000$000.

A mesma freguezia paga 
annualmente ao concelho da 
Feira os seguintes tributos: real 
d’agua, 3:000$000; 22% so-
bre as contribuições geraes do 
Estado, 2:400$000; receita do 
mercado, 600$000; matadouro, 
300$000; licenças, 400$000; 

kiosques, 200$000; cassinos e 
cafés, 1:600$000.

Vê-se, portanto, que só as 
contribuições municipaes cus-
tam annualmente 8:700$000 
reis, além de 14:036$000 reis 
que representam os impostos ge-
raes do Estado.

As receitas de Espinho até 
hoje não teem sido empregadas 
em melhoramentos locaes, como 
era indispensavel, para se dotar 
aquella praia com todos os be-
neficios que ha muito reclama, 
para receber condignamente 
os milhares de pessoas que an-
nualmente ali passam a estação 
balnear. Toda essa ordem de me-
lhoramentos tem sido descurada, 
sendo pessimas as vias de com-
municação com as outras locali-
dades, falta de illuminação pu-
blica, desprezo pela instrucção 
popular, insuficiencia dos soc-
corros medicos, e falta absoluta 
de policia. A vereação da Feira 
apenas destina annualmente a 
Espinho cerca de 600$000 reis, 
verba mesquinha para fazer face 
ás necessidades da praia durante 
a épocha balnear e a outra ordem 
de serviços que uma bôa admi-
nistração devia desenvolver.

O abastecimento d’aguas é 
tambem uma das maiores neces-
sidades de Espinho, de modo a 
satisfazer na epocha balnear as 
exigencias da população fluc-
tuante. A agua da fonte do Mocho 
tem bellas qualidades de salubri-
dade, mas, pelo abandono a que 
votaram as suas nascentes, está 

longe de satisfazer ao consumo 
dos habitantes, vendo-se estes 
obrigados a abrir varios poços de 
aguas mais ou menos insalubres 
para as suas necessidades.

Está, portanto, plenamente 
justificada a attitude dos povos 
de Espinho, pugnando pela sua 
autonomia administrativa. A 
commissão que hontem chegou 
a Lisboa logo pela manhã co-
meçou os seus trabalhos empre-
gando todas as diligencias em 
conseguir que seja decretado o 
concelho de Espinho.

Os nossos amigos srs. An-
tonio d’Oliveira Gomes, dr. An-
tonio Augusto de Castro Soares 
e José de Sá Couto Moreira, 
membros da commissão pro-
motora do concelho de Espinho, 
conferenciaram hontem com o 
sr. conselheiro   Ressano Garcia, 
sobre as aspirações dos habitan-
tes d’aquella localidade, forne-
cendo-lhe todos os elementos 
indispensaveis sobre os recursos 
de Espinho e que justificavam a 
autonomia administrativa.

A commissão pediu egual-
mente ao illustre “leader” da 
maioria que se encarregasse de 
apresentar ao parlamento a re-
presentação que fôra approvada 
no comicio de Espinho, e que 
sustentasse na camara dos depu-
tados uma causa tão justa.

O sr. conselheiro Ressano 
Garcia com a maior gentileza, 
annuiu aos desejos dos membros 
da commissão, acompanhando-
-os tambem a casa do sr. presi-

dente do conselho , para lhe dar 
conhecimento de todos os factos.

O sr. José Luciano recebeu 
a commissão com a sua habitual 
amabilidade e ouviu os argu-
mentos apresentados em favor 
da autonomia. O sr. presidente 
do conselho declarou que não se 
oppunha  d’esse melhoramento, 
uma vez que a autonomia era 
reclamada pela maioria da popu-
lação, observando assim os prin-
cipios que adoptou quando de-
cretou a reforma administrativa.

N’essas condições, ficou 
hontem resolvido que o sr. con-
selheiro Ressano Garcia apre-
sente na camara dos deputados a 
representação dos habitantes de 
Espinho e bem assim um projec-
to de lei, para a creação do con-
celho. Como hontem não fosse 
possivel desempenhar-se d’esse 
encargo o sr. conselheiro Res-
sano Garcia, deve ler hoje antes 
da ordem do dia a representação 
dos povos de Espinho, apresen-
tando depois o respectivo pro-
jecto de lei.

P R O J E C T O   D E   L E I

Na sessão da Camara dos 
deputados de 28 de fevereiro 
apresentou o leader da maioria 
progressista n’essa camara sr. 
Conselheiro Ressano Garcia o 
seguinte projecto de lei:

“Art. 1º - É separada do ac-
tual concelho da Feira a fregue-
zia de Espinho que constituirá 
um novo concelho com esta ul-

tima denominação.
§ unico. - A cargo do conce-

lho, assim creado, ficará o paga-
mento de juros e amortisação da 
parte correspondente ás dividas 
actuaes do concelho da Feira.

Art. 2º -  Fica revogada a 
legislação em contrario. Sala 
das sessões da camara dos srs. 
deputados em 27 de fevereiro 
de 1899. O deputado, Frederico 
Ressano Garcia.“

Mandou para a meza a re-
ferida representação e justificou 
pela forma seguinte o seu pro-
jecto de lei:

“-Todos conhecem Espinho, 
aquella formosa localidade e as 
magnificas condições climateri-
cas que a tornam uma das mais 
aprasiveis estações balneares. 
A’ importancia que este facto 
lhe dá, accresce o grande de-
senvolvimento que a localidade 
tem tomado nos ultimos tempos, 
mesmo na quadra em que não 
é frequentada por forasteiros. 
Dous ou tres capitalistas monta-
ram alli uma fabrica de conser-
vas, onde trabalham 400 ou 500 
operarios e cuja exportação anda 
por 350 contos por anno.

Todavia a importantissima 
freguezia que contribue annual-
mente com 20 contos de reis, vê 
que oito ou nove contos das suas 
contribuições municipaes vão 
aproveitar ao concelho da Feira 
a que está annexada. A camara 
municipal da Feira vae buscar 
só a´freguezia d’Espinho tanto, 
quanto recebe das restantes 35 
freguezias d’aquelle concelho.

Isto é uma injustiça tanto 
maior, quanto é certo que a Espi-
nho faltam por completo melho-
ramentos que as suas condições 
exigem. Não ha abastecimento 
de aguas para a grande popula-
ção fluctuante na epocha de ve-
rão, sendo a agua extrahida de 
poços nem sempre em bom es-
tado para a salubridade publica.

Durante uma parte do anno 
não ha illuminação nas ruas, a 
policia tambem alli não existe 
e os meios de viação estão em 
péssimo estado, além de serem 
difficientes. Portanto Espinho 
está condemnado a uma próxima 
decadencia se não lhe acudirem 
a tempo.“ 

A constituição do 
Concelho de Espinho

O COMÍCIO EM ESPINHO 
(5 de Fevereiro de 1899)

Em correspondencia d’Espinho, 
6 de Fevereiro, para o Primeiro 
de Janeiro fez-se a largos traços 
a descripção d’esse comício 
sob a auspiciosa epigraphe - 
Emancipação de Espinho. 

“- Mais de seiscentas pes-
soas foram hontem ao theatro 
Alliança validar com os seus en-
tusiasticos applausos o acto ini-
cial para o conseguimento da for-
mação do concelho de Espinho.

Muito embora esta resolu-
ção descontente alguns homens 
de bello caracter e de subida 
intelligencia, ha de ser sempre 
d’uma desproporcional gran-
deza o numero d’aquelles que 
espalhados por todo o paiz, vão 
receber jubilosamente a noticia 

d’este acontecimento, que só 
para os lesados dominadores é 
pasto de indignações e hostilida-
des, que já hontem começaram a 
referver em letra redonda.

Cerca do meio dia foi cons-
tituida a mesa, composta dos 
srs. Augusto Gomes, presidente, 
José de Sá Couto, e Fernando de 
Bourbon, secretarios.

Tratava-se de ler e approvar 
uma circular que deve ser diri-
gida a todas as pessoas interes-
sadas pelo engrandecimento de 
Espinho.

Antes, porém, o sr. dr. Cas-
tro Soares, usou da palavra para 
melhor esclarecer a ideia que es-
tava no espirito de todos, o que 
fez d’uma fórma clara e rapida, 
para tambem dar logar á critica 
merecida de alguns mais  impor-
tantes pontos de referencia.

A sua causticante lingua-
gem, sempre correcta, mas in-
cisiva, agradou a todos, sendo 
por vezes embaraçado com os 
applausos ruidosos de que era 
alvo. O aprumo do seu caracter 
ha muito que o tornou credor do 
conceito publico.

Este orador propoz por fim 
que fosse approvada a circular, 
que o sr. 2º secretario leu, e que 
ficasse a mesa constituida em 
commissão para tratar dos tra-
balhos. Foi tudo unanimente ap-
provado.

Usou da palavra o sr. Fernan-
do do Bourbon, que depois de va-
rias considerações sobre o motivo 
do comicio, propoz que á com-
missão fossem aggregados os srs. 
dr. Castro Soares, Henrique Bran-
dão e Alexandre Brandão.

Voltou a falar o sr. dr. Castro 
Soares, frisando bem que o aug-
mento das despezas com a crea-
ção do concelho de Espinho não 
traz augmento de imposto algum 
para os contribuintes, pois antes 
pelo  contrario a receita dá ainda 
o saldo positivo para amortisa-
ção de parte da divida que fôr 
transmittida, juros da mesma e 
até para importantes melhora-
mentos locaes. Isto além de se-
rem custeadas todas as despezas 

correntes com a policia, zelado-
res, e illuminação todo o anno.

Quanto ás freguezias que 
venham annexar-se a Espinho, 
as quaes serão só do concelho 
da Feira affirmou o orador que 
podem estar certos de que os 
respectivos rendimentos serão 
sò para ellas ou là ficam para os 
necessarios melhoramentos.

Mais ficou resolvido se-
gundo a vontade unanime da 
assembleia que opportunamen-
te se realisasse um comicio no 
mesmo local ou em parte mais 
espaçosa para ser submettido á 
approvação da assembleia um 
abaixo-assignado com o maior 
numero possivel de nomes, afim 
de ser depois enviado ao nobre 
ministro do reino.

Serà portadora d’esse docu-
mento uma commissão especial.

Depois de muitos vivas á 
independencia de Espinho, foi 
levantada a sessão que decorreu 
sempre com a maxima ordem e 
com grande entusiasmo.

O temporal não evitou que 
fosse copiosa a concorrencia. Es-
tiveram representantes de Anta, 

Silvalde, Paramos e Oleiros.
Foram recebidas adhesões 

escriptas, de pessoas de fóra da 
terra.

Do Porto vieram varios ca-
valheiros aqui proprietarios.

Concorreram tambem os 
nossos prezados amigos dr. Pin-
to Coelho e Pires de Rezende, 
vereadores effectivos, e os ex-
-vereadores srs. Francisco Pina 
e Alves Moreira, chefe conside-
rado de uma facção politica de 
Espinho.

A meio da tarde, a commis-
são, acompanhada de musica e al-
gum povo, foi agradecer a coope-
ração dos srs. vereadores dr. Pinto 
Coelho e Pires Rezende, sendo 
recebida do modo mais captivante 
por estes dois cavalheiros.

Seguidamente a commissão 
foi a casa do sr. dr. Castro Soa-
res manifestar-lhe o seu muito 
reconhecimento pelo papel im-
portante que sua exª tem desem-
penhado n’este movimento.

Foi tambem a commissão a 
casa do sr. commendador Joa-
quim de Sá Couto, á rua Bandei-
ra Coelho; este nosso estimado 
amigo ficou visivelmente agra-
decido e commovido pela atten-
ção da commissão.

Em seguida foi esta á rua 
do Retiro, a casa do sr. Moreira, 
que a todos recebeu com muito 
jubilo.

Todo o reto da tarde se ou-
viu musica e o estourar de mui-
tos foguetes, havendo sempre o 
mais vivo entusiasmo.”

                                                - 
(“Primeiro de Janeiro” nº32-33 
de 1899)

 CIRCULAR

Em execução do deliberado 
n’esse comicio fez-se destribuir 
a seguinte circular:

“Commissão promotora do 
Concelho de Espinho”

                                                                                                                   
Illmº e Exmº Sr.

A formosa praia de Espinho, 
que V. Excª. certamente conhece 

por a ter visitado e em epochas 
balneares n’ella ter passado dias 
de saudavel alegria, apresenta, 
não obstante a sua recente funda-
ção, proporções de uma cidade, 
e, pelas explendidas condições 
topographiicas e climatericas 
com que a natureza parece ter 
caprichado em a tornar a primei-
ra praia do paiz, tem attrahido 
numerosas familias opulentas, 
favorecido o commercio e a in-
dustria, e determinado o extraor-
dinario desenvolvimento de uma 
população que hoje se conta por 
muitos milhares.

De todos é, porém, sabido 
que n’este rapido progredir nem 
sempre a tem bafejado uma sábia 
e zelosa administração, o que, 
por mais excellentes que sejam 
as suas condições naturaes, o seu 
estacionamento ou mesmo a sua 
decadencia se tornará um facto, 
se os seus recursos não forem 
empregados exclusivamente na 
satisfação de suas urgentes ne-

cessidades.
Isto afigura-se aos signatá-

rios que só poderá consegui-lo 
uma organisação, propria, local, 
que, inteiramente desprendida de 
entraves, cure dos vitaes melho-
ramentos, a que, por multiplas 
circumstancias, nunca poderão 
attender as vereações feirenses.

Compenetrados do que fica 
exposto e interpretes do sentir 
geral dos habitantes de Espinho 
e freguezias visinhas, os signa-
tarios, impulsionados pelo seu 
amor a esta praia, a que não du-
vidam  V. Excª. tenha affeição 
sincera, veem pedir o valioso 
concurso de V. Excª.  para que 
aqui seja creado um concelho e 
relisadas assuas aspirações.
 De V. Exc.ª
 Muito attentos e veneradores

Praia de Espinho, 5 de Feve-
reiro de 1899

Augusto d’Oliveira Gomes
José de Sá Couto Moreira
Fernando Anselmo Bourbon
Henrique Pinto Alves Brandão
Antonio Augusto de Castro Soares
Alexandre Pinto Alves Brandão”

REPRESENTAÇÃO 
AO PARLAMENTO

Na impossibilidade de en-
contrar em Espinho pessoal su-
fficiente para se realisar segundo 
comicio que approvasse o an-
nunciado abaixo assignado do 
povo de Espinho captou a cha-
mada commissão promotora al-
gumas assignaturas e entre ellas 
de estudantes de primeiras letras 
para a seguinte representação á 
Camara dos srs. deputados.

Senhores deputados da na-
ção portugueza:

“A praia de Espinho, por ex-
cepcional conjuncto de circuns-
tancias, hoje uma povoação im-
portante, cahirá em decadencia, 
se os males de que inferma, não 
forem promptamente remediados. 
E, porque as vereações feirenses 
pelo abandono a que a lançaram, 
perderam o direito á confiança que 
ao povo devem merecer os seus 

representantes, vimos pedir-vos 
uma autonomia administrativa 
que salvaguarde os nossos inte-
resses. Espinho que está contri-
buindo para o cofre do municipio 
com quasi tanto como as restantes 
35 freguezias que compõem a co-
marca, tem recursos de sobra para 
fazer face aos encargos d’um con-
celho seu. Porisso srs. Deputados, 
nós, habitantes d’esta praia, vos 
rogamos que, ponderando os fac-
tos alludidos, decreteis o concelho 
de Espinho a que por convenien-
cia propria deverão ser annexadas 
as freguezias d’Anta, Silvalde, 
Paramos, Oleiros, Nogueira, Mo-
zellos, Lamas e Paços de Brandão. 
Espinho 23 de fevereiro de 1899.“

Noticiando o facto escreve o 
“Seculo” de 28 de fevereiro nº. 
6:155, jornal que annuncia os 
productos da fabrica de Conser-
vas d’Espinho, o seguinte:

“ Concelho de Espinho. A 
ideia da autonomia administra-
tiva de Espinho tem ganho ter-
reno, devendo em breve tornar-
-se n’ uma realidade a aspiração 
legitima dos habitantes d’aquella 

A Mais de seiscentas pessoas foram hontem ao theatro Alliança validar com os seus entusiasti-
cos applausos o acto inicial para o conseguimento da formação do concelho de Espinho.

•
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Figuras da autonomia concelhia

Fernando de Melo Bourbon
António Augusto 
de Castro Soares

Pires de Resende José Salvador

Augusto de Oliveira Gomes, o homem forte do Grupo 
da Fábrica, foi o Presidente da Comissão Promotora 
do Concelho de Espinho e o seu primeiro adminis-
trador. Natural de Ovar, com duas passagens pelo 
Brasil, ajudou a construir um verdadeiro “império” da 
conserva, de reconhecido mérito e prestígio, valores 
que soube transportar para o campo da política, onde 
foi um hábil negociador pela causa da emancipação 
de Espinho. Morreu em 1923, com 62 anos de idade, 
numa altura em que se preparava para abrir em Vigo 
uma nova filial da Brandão, Gomes & C.ª. Fernando 
de Melo Giraldes Sampaio Bourbon, 2.º Marquês da 
Graciosa, foi como a restante família, um assíduo 
frequentador desta terra. Pugnou sempre pelos in-
teresses de Espinho e como Membro da Câmara dos 
Pares exerceu a sua influência no processo de autono-
mia administrativa. O seu primo Fernando Anselmo 

Bourbon integrou a Comissão Promotora. António 
Augusto de Castro Soares, médico, natural de S. Paio 
de Oleiros, fez parte da Comissão que instalou a nova 
Câmara Municipal e foi o seu primeiro presidente, 
lugar que viria a ocupar em mais dois mandatos dis-
tintos. Foi ainda o primeiro subdelegado de saúde e 
o primeiro presidente da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Espinho. Joaquim Pinto 
Coelho, médico, natural de Mozelos, é uma das prin-
cipais referências políticas da história dos 120 anos 
do concelho de Espinho. Um exemplo de cidadão, 
médico e autarca. Os seus quatro mandatos como 
Presidente da Câmara trouxeram progresso e moder-
nidade a Espinho. José de Oliveira Salvador, médico, 
natural de Espinho, liderou o Partido Democrático 
local e foi ainda deputado da nação. Presidente da 
Câmara entre 1919 e 1926, a sua ação política foi de-

cisiva na questão do alargamento do concelho de Es-
pinho. O Contra-Almirante Jaime Afreixo, Ministro 
do Interior em 1926, viveu alguns anos nesta Praia e 
conhecia bem as necessidades e os anseios da terra. 
Do entendimento político que mantinha com José de 
Oliveira Salvador surgiu a ideia do alargamento e a 
promoção do concelho de Espinho. José António Pires 
de Resende fez parte da primeira vereação da Câmara 
Municipal de Espinho e esteve ligado a todo o pro-
cesso de independência administrativa do concelho. 
Pires de Rezende, natural de Válega, era um farmacêu-
tico diplomado, politicamente esclarecido, funcion-
ando a sua farmácia como espaço de contestação, num 
primeiro momento no processo da criação da fregue-
sia, e posteriormente contra a Câmara da Feira. De-
sempenhou um papel essencial na formação da Irman-
dade de Nossa Senhora da Ajuda da praia de Espinho.

Alexandre Brandão Henrique Brandão Augusto Gomes

Pinto Coelho Contra-Almirante Jaime Afreixo


