
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 8 de 05 de março de 2014 

 

I - Reunião de Câmara – 05 de março de 2014 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quarta-feira, dia 05 de março de 2014. 

 

1. Adjudicação da Unidade de Saúde Familiar de Esgueira 
 

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a obra de execução da Unidade de Saúde Familiar de 

Esgueira à empresa “POLISPROEZA Engenharia e Construção Lda”, pelo valor de 662.651,61€ + IVA e 

com um prazo de execução de 12 meses, dando assim seguimento à deliberação de 25 de julho de 2013, 

de abertura do concurso público em causa. 

Recentemente a CMA recebeu a notificação de aprovação da candidatura de financiamento da 

referida obra pelo PORCentro (que será assinado na próxima semana), com uma taxa de 

cofinanciamento de 85%, existindo também uma comparticipação do Ministério da Saúde. A nova 

Unidade de Saúde ficará localizada no terreno adjacente à Escola do Ensino Básico Aires Barbosa, 

atualmente ocupado pelo Pavilhão das Cardadeiras utilizado pelo Clube do Povo de Esgueira (CPE), 

estando a ser tomadas diligências para resolver esta situação com alternativas para a atividade do CPE.  

O processo da empreitada seguirá para Visto de Tribunal de Contas. 

 

2. “Artes no Canal – mercado de fusão” 
 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento das normas de funcionamento da ação 

“Artes no Canal – mercado de fusão”.  

Numa organização conjunta entre a Câmara Municipal de Aveiro (CMA), a Associação Comercial 

de Aveiro e A Barrica – Associação de Artesãos da Região de Aveiro, a ação “Artes no Canal – mercado 

de fusão” representa uma iniciativa de carácter cultural e económico, que pretende evocar o comércio 

tradicional como elemento identitário e aglutinador de públicos e que terá lugar nos segundos sábados de 



cada mês, ao ar livre nas zonas pedonais: Praça Joaquim Melo Freitas, Rua Direita e Praça Marquês de 

Pombal, Rua Homem Christo Filho, Cais do Côjo (dos dois lados da ria) e Cais da Fonte Nova; e também 

no Largo do Mercado Manuel Firmino (podendo ser estendido a outras zonas da Cidade). A primeira 

edição realiza-se no próximo dia 8 de março. 

A CMA aposta na valorização da criatividade e expressão artística locais presente em produtos, 

com cunho diferenciador de origem artesanal e que sejam simultaneamente inovadores, potenciando os 

espaços como montra de exposição de novos artistas e artesãos.  

 

 

3. Reuniões de Câmara de março e abril de 2014 – alteração de datas 
 

Considerando a necessidade de tempo adicional para terminar alguns dossiers de relevante 

importância como é exemplo a Prestação de Contas 2013, bem como alguns constrangimentos de 

agenda que resultam da realização da reunião Plenária do Comité das Regiões (em Bruxelas nos dias 2 e 

3 de abril), das Festividades Pascais e do Feriado de 25 de abril, o Executivo Municipal deliberou aprovar 

a alteração das datas para a realização da segunda reunião de Câmara de março e das datas das 

reuniões de Câmara de abril. 

Assim, a segunda reunião de Câmara do mês de março realizar-se-á no próximo dia 28 de 

março, pelas 15h30 assumindo carácter público (com audição do público pelas 17h30). As reuniões de 

Câmara de abril realizar-se-ão nos dias 9 e 23, mantendo-se a hora habitual (15h30) e o carácter público 

da primeira e privado da segunda. 

 

 

II – Projeto CreArt – Jovens artistas de Aveiro 

selecionados para integrar residências artísticas do 

projeto 

 

A Comissão Europeia aprovou o Projeto de Cooperação Cultural CREART (www.creart-

eu.org Rede de Cidades para a Criação Artística), no qual Aveiro participa juntamente com 13 

cidades e instituições europeias. Este projeto foi selecionado para receber fundos europeus nos 

próximos anos ao abrigo do Programa Cultura 2007-2013. 

O projeto CREART pretende fomentar a criatividade local através do trabalho em rede, 

da partilha de experiências e da incorporação de novas metodologias. O projeto CREART 

pretende ainda promover a participação em projetos comuns, a mobilidade transnacional de 



obras de arte e um verdadeiro intercâmbio de experiências, boas práticas e trabalho conjunto. 

Estes pressupostos dirigem-se aos artistas, aos diversos públicos, às comunidades criativas e 

associações, aos operadores culturais públicos e privados, aos investigadores, aos gestores, às 

instituições educativas e público em geral de diferentes países. 

Neste sentido, foi lançada uma candidatura para Residência Artística de curta duração (2 

semanas) a decorrer em Kaunas, Lituânia, de 30 de junho a 12 de julho. A candidatura referida 

dirigia-se a artistas locais tendo sido selecionado o jovem Francisco Mota1 que integrará a 

referida Residência Artística. 

Ainda no âmbito do projeto CREART foi lançado uma candidatura para um Workshop 

intitulado “The memory in your pocket” a decorrer em Génova, de 17 a 21 de março. O referido 

Workshop foi dirigido aos artistas locais, sendo conduzido pelo artista Luca Vitone tendo sido 

selecionada a jovem Inês Rocha2 para participar no Workshop citado. 

Os referidos jovens que irão representar Aveiro no projeto europeu CREART que irá 

lançar novas iniciativas num futuro próximo sempre com o intuito de promover a criação artística. 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

1 - Francisco Mota é licenciado em Design pela Universidade de Aveiro e esteve 

envolvido em vários projetos dentre os quais destacamos a Cow Parade Lisboa.  João Mota 

viajou já por vários países e tem ainda como interesses o modo de vida sustentável e a bio 

construção.  

2 - Inês Rocha é licenciada em Artes Plásticas pelo Instituto Politécnico de Tomar e 

Mestre em Criação Artística Contemporânea pela Universidade de Aveiro tendo já realizado 

diversas exposições coletivas. 


