
 

Evento “Sem Espinhas”, dia 21 de Julho de 2019 

CORTE DE TRÂNSITO DIAS 20 E 21 DE JULHO – RUAS 2, 39, 41 E AVENIDA 8 (parcialmente) 

Caros moradores, 

A Câmara Municipal de Espinho vem convidá-lo, a si e à sua família, a fazer parte da quarta 

Edição do evento Almoço na Rua do projeto “Sem Espinhas”, que decorrerá no próximo dia 

21 de Julho, nas Ruas 2, 39 e 41, juntando-se à grande mesa que estará posta, especialmente 

decorada e animada para este dia. 

Durante o ano de 2019, o Projeto Sem Espinhas tem vindo a crescer, contando já com as 

iniciativas da Rota dos Restaurantes e do Fórum e agora volta com o seu famoso Almoço na 

Rua, sempre com o objetivo de promover e posicionar Espinho como destino gastronómico de 

Peixe e Marisco. 

Como já é habitual, iremos preparar um grande almoço, onde na ementa só tem lugar o peixe 

e as iguarias do mar de Espinho. Todos estão convidados a virem às Ruas 2, 39 e 41, onde 

encontrarão dispostas grandes mesas animadas. 

O público pode participar almoçando num dos restaurantes aderentes, ficando a conhecer a 

boa gastronomia local e desfrutando de uma mesa especial ao ar livre. Pode consultar a lista 

de restaurantes aderentes e os pratos que poderá escolher em cada um em 

facebook.com/semespinhasespinho/. 

Por este motivo, a Câmara Municipal de Espinho informa que dada a necessidade de 

realização dos trabalhos de montagem do evento em condições de segurança para todos, 

será interdita a circulação automóvel e aparcamento nas Ruas 2, 39, 41 e Avenida 8 

(parcialmente) a partir das 23:30 horas do dia 20 de Julho, até às 19:30 horas do dia 21 de 

Julho. 

O Município de Espinho solicita, assim, a compreensão dos munícipes pelos transtornos 

causados, garantindo desde já o acesso gratuito aos lugares de estacionamento do Museu 

Face como forma de estacionamento alternativo. 

Para mais informações: semespinhas@espinho.pt 

Gratos pela colaboração. 

A Chefe de Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos 

Ana Loureiro  


