
 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 7 de 19 de novembro de 2013 

 

 

I – 2.ª Mostra de Doçaria Conventual de Aveiro, Ovos Moles  

e Produtos da Ria 

 A Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro (APOMA) promove no Museu de 

Aveiro de 22 a 24 de novembro, com o apoio de organização da Câmara Municipal de Aveiro, a 

2.ª Mostra de Doçaria Conventual de Aveiro, Ovos Moles e Produtos da Ria. 

Com os objetivos de promover e divulgar os Ovos Moles de Aveiro, a doçaria 

conventual e os produtos da Ria de Aveiro, a 2.ª Mostra irá reunir dezenas de produtores 

durante um fim de semana que integrará no programa o showcooking com o Chef Ricardo 

Costa (aveirense, Chef Executivo no “The Yeatman Hotel” com duas estrelas Michelin) que 

apresentará a “Ementa Ria de Aveiro”, confecionada com os produtos da Região. 

Durante os três dias da mostra estará patente a exposição “ovos molles: 500 anos de 

história”. A mostra reúne documentos relativos aos 500 anos de história dos Ovos Moles de 

Aveiro e sua interligação ao Museu de Aveiro, bem como peças antigas relacionadas com o 

fabrico dos Ovos Moles de Aveiro e hóstias, tendo sido alguma documentação e imagens 

cedidas pelos produtores.  

 No dia 22 de novembro destacamos o lançamento do livro “Ovos molles: 500 anos” 

com testemunhos dos produtores e compilação de documentos históricos recolhidos nos 

últimos anos pela APOMA e pela Câmara Municipal. 

Os Ovos Moles de Aveiro são o primeiro doce de origem conventual a ser qualificado 

no espaço comunitário e o primeiro em Portugal, incentivando e promovendo outros produtos 

tradicionais que têm demonstrado a sua qualidade ao longo de gerações. Esta certificação 

pode ainda servir de estímulo para a criação de agrupamentos de produtores para qualificarem 

o seu produto. 

 

 



II – Concurso Aveiro Jovem Criador 2013 

 

O Concurso Aveiro Jovem Criador 2013 prossegue a promoção da participação de 

todos os jovens artistas nas áreas a concurso, bem como, o reconhecimento pelo público de 

novos talentos. O evento organizado pela Câmara Municipal de Aveiro, pelo 14.º ano 

consecutivo, recebeu 105 candidaturas oriundas de todo o país, nas áreas de Arte Digital, 

Escrita (poesia), Fotografia e Pintura, dirigido a jovens artistas com idades compreendidas 

entre os 18 e os 35 anos de idade.  

Na mostra dos trabalhos selecionados pelo júri das quatro áreas a concurso, serão 

exibidos 26 trabalhos em Arte Digital, duas poesias na área de Escrita, 22 trabalhos de 

fotografia e 26 pinturas, sendo que o premiado de cada área receberá o valor pecuniário de 

1.000,00 euros. 

A inauguração da exposição e entrega de prémios é no dia 23 de novembro, pelas 

15h30, na Galeria Espaço da Sede da Assembleia Municipal de Aveiro (antiga Capitania do 

Porto de Aveiro). A Exposição estará patente ao público, com entrada gratuita, até ao dia 29 de 

dezembro, de segunda a sexta, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 na Galeria Espaço 

Sede da Assembleia Municipal de Aveiro, nas áreas de Arte Digital e Fotografia e no Museu da 

Cidade, de terça a sexta das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, sábado e domingo, das 

14h00 às 18h00, nas áreas de Escrita e Pintura. Haverá lugar a visitas guiadas para escolas e 

instituições de terça a sexta, no horário de abertura dos espaços, com marcação prévia na 

CASA da Juventude. 

 

 

 

III – Aveiro recebe a Convenção Internacional de Fitness 

 

Considerada a maior Convenção da Europa, no próximo fim de semana (23 e 24 de 

novembro) realiza-se em Aveiro a 11.ª edição da Convenção Internacional de Atividade Física 

“O Corpo em Movimento”, reunindo mais de 3.000 participantes entre os quais profissionais 

de Educação Física, Instrutores e Praticantes de Fitness. 

Na Convenção cerca de 50 convidados apresentam em 10 instalações diferentes 

(diversas salas no Parque Exposições, diversos Espaços no Centro Congressos, Pavilhão do 

Galitos, Piscinas do Galitos e Piscinas do Sporting) mais de 60 workshops agrupados pelos 

seguintes temas: Gestão e Negócios, Aulas de Grupo, Treino Funcional, Atividades Aquáticas, 



Corpo e Mente, Dança, Treino Personalizado, Exercício - Avaliação e Prescrição, Recuperação e 

Controlo do Peso. 

A Convenção Internacional de Atividade Física "O Corpo em Movimento" recebeu na 

Gala dos Eventos 2007, o prémio de Melhor Evento – Congresso. 

Paralelamente à Convenção realiza-se a FEIRA DE DESPORTO, SAÚDE e LAZER, num dos 

Pavilhões do Parque de Exposições, numa área total de cerca de 5.000m² onde os visitantes, 

profissionais e público em geral, encontram mais de 50 expositores de grandes marcas de 

máquinas e equipamentos para ginásios e health clubs, vestuário e calçado desportivo, 

serviços, suplementação e métodos de treino. 

 

 

 

IV – 24.º Aniversário da Convenção Internacional  

dos Direitos da Criança 

 

No âmbito do 24.º Aniversário da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro em colaboração com a Câmara Municipal 

de Aveiro e a AEVA – EPA, vai levar a cabo o “Espetáculo dos Direitos” amanhã 20.11.2013 no 

Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, das 9h30 às 11h30. 

É objetivo desta iniciativa a apresentação por parte dos Agrupamentos de Escolas de 

Aveiro de trabalhos sobre os Direitos das Criança, onde a música, dança e teatro não irão 

faltar.  

Contamos com a participação da EB 1 das Barrocas, EB 1 de Oliveirinha, EB 1 de Eixo, 

EB1 da Glória, Centro Infantil Casa do Povo de Oliveirinha e EPA. O espetáculo terá, ainda, a 

participação, da GNR de Aveiro com uma demonstração da intervenção dos cães de 

investigação criminal. 

Serão patrocinadores desta iniciativa o grupo Transdev e Castelo de Brindes. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


