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Senhores Embaixadores, 

Senhor Presidente do Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América 

Latina, 

Senhor Presidente da Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal, 

Senhoras Embaixatrizes, 

Senhores Ministros, Conselheiros e Cônsules, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

 

 

 

É com muita honra que a cidade de Espinho recebe hoje no salão nobre do 

município os digníssimos embaixadores e representantes diplomáticos da 

América Latina. 

 

Saúdo em meu nome pessoal e na qualidade de Presidente da Câmara municipal 

os empresários do concelho e os representantes da comunicação social aqui 

presentes. 

 

Esta cidade de Espinho, que tem a honra de receber hoje tão ilustres visitantes é 

conhecida pela sua hospitalidade pela sua beleza natural, que lhe é conferida 

pelo mar e pela simpatia do seu povo. 

 

Com uma localização privilegiada do ponto de vista geográfico, Espinho está 

situada a norte do distrito de Aveiro, mas integra a Área Metropolitana do Porto. 

Com excelentes acessibilidades, é servida pela principal linha ferroviária do país, 

por três autoestradas que a fazem estar a poucos minutos do segundo maior 

aeroporto e dos dois portos marítimos de Leixões e Aveiro. 

 

O mar, o sol, as estruturas hoteleiras de grande qualidade, um comércio de 

proximidade acolhedor, a oferta gastronómica, a segurança das pessoas e bens, 

os equipamentos desportivos de grande qualidade, campo de golfe, a animação 

de Verão, e o Casino Solverde com um vasto programa de entretenimento 

durante todo o ano, fazem de Espinho uma estância balnear de excelência. 

Convido-vos a passar algum do vosso tempo nesta cidade conhecida como 

Rainha da Costa Verde e sugiro que transmitam este convite às vossas famílias e 

aos vossos compatriotas. 

 

Temos ainda uma outra vantagem. Nós também nos compreendemos e 

comunicamos através da vossa e da nossa língua. 
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Queremos ser uma terra de oportunidades para o investimento interno e 

externo. O mar é uma das nossas apostas estratégicas. Temos em marcha um 

plano aprovado em 2011 que está a reconverter e a valorizar toda a orla costeira 

do concelho de Espinho. Este grande investimento público vai gerar novas 

atividades e novas oportunidades de negócio na área do turismo, da dinamização 

da economia, do desenvolvimento sustentado do território, da estrutura urbana e 

da qualidade de vida da população. 

 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento tem um horizonte de oito anos, mas a 

primeira fase estará concluída já neste Verão. Apostamos numa cidade moderna, 

atrativa, aberta à inovação e ao empreendedorismo. 

 

E no que se refere ao empreendedorismo temos hoje aqui alguns dos melhores 

exemplos de empresas e empresários criadores de valor e de riqueza. 

 

São pequenas e médias empresas que constituem o tecido económico do nosso 

concelho. A grande maioria delas acompanhou a evolução tecnológica dos 

tempos modernos e conseguem competir e concorrer a nível internacional. 

Satisfazem com a qualidade dos seus produtos os mercados mais exigentes do 

mundo. Marcam presença em quase todos os continentes do planeta. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, peço-vos que tomem boa nota do esforço e 

da capacidade de adaptação à criatividade e à inovação que estes empresários 

têm feito, apesar das dificuldades por que tem passado o nosso país. Muitos 

deles transformaram e desenvolveram pequenos negócios e oficinas familiares 

em empresas de excelência. Hoje exportam valor, contribuem para a riqueza 

nacional, promovem a qualidade dos nossos técnicos, dos nossos trabalhadores e 

das nossas universidades. 

 

Queremos continuar a ser uma cidade-referência no mapa da Região de Turismo 

Porto e Norte de Portugal. 

 

Estamos a fazer um esforço e a abrir todos os caminhos para tornarmos esta 

cidade de Espinho cada vez mais atrativa, mais bonita, mais acessível e 

apetecível a todos quantos nos procuram e visitam. 

 

Este executivo municipal tem uma mente aberta em relação ao investimento. 

Queremos facilitar, abris portas aos agentes económicos que pretendam instalar-

se no nosso concelho. 

 

Senhores Embaixadores, as portas desta cidade ficaram a partir de hoje mais 

abertas para todos vós, para os vossos compatriotas, para os países amigos da 

América Latina com quem temos tanta proximidade. 
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Que este encontro lance as sementes de um relacionamento mais próximo, mais 

frequente com os países e os povos que Vossas Excelências representam. 

 

Bem Hajam. 

 

Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


