
                                                                     
 
 

      
 

 

 

Caras e caros espinhenses, 

 

Espinho é uma cidade única e estratégica, com múltiplas valências, boas infraestruturas, 

facilidade no acesso, ótima gastronomia, e claro está, pejada de praias de qualidade. 

 

Quem nos visitar neste mês de Agosto, sabe que vai encontrar a afabilidade das suas 

gentes e inúmeras razões para cá ficar alguns dias. 

 

A primeira, desde logo, é a animação de Verão preparada com rigor e que vai 

proporcionar ao muito público que vai “invadir” a nossa cidade bons momentos, só 

possíveis com o apoio e patrocínio da Solverde e da Unicer. 

 

Inúmeros artistas de renome vão pois pisar o “palco” de Espinho durante todo este mês. 

Desde os Clã à Teresa Salgueiro, passando pela Luísa Sobral até ao “Amor Violão”, 

Batida, Anakim, Virgem Suta e Norton. 

Um elenco de luxo que vai animar ainda mais as noites desta cidade. 

 

Importa sublinhar, neste âmbito, que a Câmara a que presido deliberou, como o tinha 

feito em 2010 e 2011, permitir a abertura do comércio local até às 24h e que se 

prolongará até 30 de Setembro. 

 

Este é um desafio que lançamos aos comerciantes locais, um incentivo e um sinal de 

confiança nos nossos empresários locais, de forma a que beneficiem da dinâmica social e 

cultural que se tem produzido na cidade de Espinho. 

 

Merece também uma referência especial, a Feira semanal. 

É já tradição de há muitos anos, a longa romaria às segundas-feiras a um espaço agora 

requalificado, e que mereceu da nossa parte a melhor atenção, não só por ser um local 

que serve de cartão-de-visita, mas por ser uma referência e um local de excelência para 

todos. 

 

Como vê, há razões mais do que suficientes para vir a Espinho. 

Agosto é pois o mês onde não vão faltar iniciativas de cariz cultural, desportivo, 

recreativo e religioso. 

 

Aproveite, pois, as nossas praias, a nossa comida, o nosso bem receber. 

Disfrute, porque vai valer a pena. 

 

Um abraço a todos, 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


