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Senhor Secretário de Estado do Desporto, Dr. Emídio Guerreiro, 

Minhas senhoras, meus senhores: 

Espinho afirma-se hoje como cidade com vocação turística de excelência, com uma 

diversificada e atrativa oferta de eventos ao longo do ano. Um território com oito 

quilómetros de praias de qualidade excepcional que permitem a prática e a 

realização de provas de surf e outros desportos ligados ao mar. 

Estamos a fazer uma aposta forte na qualificação da nossa frente litoral, numa 

estratégia de valorização e revitalização turística do nosso território, que beneficia 

de uma exposição privilegiada ao oceano Atlântico, com excelentes acessos 

rodoviários e ferroviários. Estamos a poucos minutos da segunda maior cidade do 

país e de um dos mais importantes aeroportos da Europa, o aeroporto Francisco Sá 

Carneiro. 

“Espinho Surf Destination” não é um mero slogan, antes uma aposta estratégica do 

município. Constitui uma alavanca essencial de comunicação, uma marca que 

queremos consolidar e um destino que queremos atrair e cativar. 

Espinho tem uma excelente oferta hoteleira e gastronómica, equipamentos 

desportivos e culturais de excelência, um desenho urbanístico singular e atrativo, 

um comércio tradicional próximo das pessoas, uma população afável e hospitaleira, 

habituada a conviver com todos quantos procuram a nossa feira semanal, as 

nossas praias, as nossas festas e eventos desportivos ao longo do ano. 

A marca “Espinho Surf Destination” será cada vez mais um catalisador de novas 

iniciativas e empreendimentos capazes de criar sinergias, cativar os empresários e 

colocar Espinho e toda a região norte de Portugal no mapa e no calendário das 

grandes provas nacionais e internacionais da modalidade. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Senhor Secretário de Estado do Desporto: 

Há uma cultura de desporto e prática desportiva enraizada em Espinho, fomentada 

ao longo dos tempos pelo Município com a colaboração  e o inestimável trabalho 

dos nossos clubes, associações e escolas. 

É grande a diversidade de modalidades praticadas pelos nossos jovens, com 

excelentes resultados na área da formação. Espinho tem produzido grandes 

campeões, no voleibol, no atletismo, no futebol, no Andebol, no golfe, na ginástica, 

no hóquei em patins, na natação adaptada, na esgrima, no badminton, nas artes 

marciais e no surf. 

Como reconhecimento deste trabalho, a Câmara Municipal criou a Gala Anual de 

Desporto, cuja segunda edição vai acontecer no dia 27 deste mês na nave 

desportiva polivalente. 
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Permita-me recordar que ao longo deste ano, Espinho acolheu o Campeonato 

Mundial de Voleibol Escolar, o Mundialito e a fase final do campeonato nacional de 

Futebol de Praia, o Pro Junior Europeu de Surf e em 2015, vamos receber na praia 

da Baía o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia com a presença de 16 

selecções de todo o mundo, numa organização da FIFA, cuja escolha e confiança 

muito nos orgulham. 

Estou certo que uma cidade com estes resultados e com este trabalho já 

demonstrado merece a atenção da secretaria de estado que Vª Excelência dirige e 

das entidades oficiais que tutelam o desporto. 

Queremos continuar a formar jovens pelo desporto, a investir os nossos os recursos 

sempre escassos nesta estratégia e neste serviço público tão relevante para o país. 

Aproveito a sua presença e o seu empenhamento para um olhar mais atento aos 

desportos de praia e às dinâmicas que estão a ser criadas pelas “Ondas do Norte”. 

Senhor Secretário de Estado, Dr. Emídio Guerreiro: 

Sei que as suas raízes e o seu espírito nortenho são a garantia de mais apoios e 

mais atenção ao esforço e à importância económica, desportiva e turística que o 

Surf está a conhecer neste e noutros municípios do norte do país. 

Obrigado pela sua presença. 

Bem haja a todos! 

O Presidente da Câmara 
 

 

 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 

 

 


