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I – MERCADO MANUEL FIRMINO | CONCURSO PARA CONCESSÃO DE TRÊS 

LOJAS 
 

A Câmara Municipal de Aveiro tem a decorrer um procedimento de concurso público 

para a concessão da exploração de três lojas no Mercado Manuel Firmino. Trata-se de três 

espaços destinados a estabelecimentos de restauração ou bebidas.  

A loja nº 24, que inclui salão no 1º andar, apresenta um preço base de 1490€. Já a loja 

nº 42 conta com um preço base de 550€ e a loja nº 10 de 230€.  

A consulta das peças do concurso pode ser feita na Divisão de Comércio e Serviço, no 

edifício dos Paços do Concelho, durante o horário de funcionamento da Câmara Municipal.  

O prazo limite para a apresentação das propostas é no dia 18 de janeiro de 2016, às 

17h00. O dia do ato público está marcado para o dia 19 de janeiro, pelas 15h00, no Gabinete de 

Apoio Integrado (GAI) da Câmara Municipal de Aveiro, no Centro de Congressos de Aveiro. 

 

II – MUNICÍPIO APOIA AÇÃO DE INFORMAÇÃO 

No próximo dia 12 de fevereiro, pelas 14.00 horas, o Gabinete Extrajudicial de Apoio ao 

Consumidor Endividado da Universidade de Aveiro (GEACE – UA) com o apoio do Município de 

Aveiro promove uma Ação de Informação e Esclarecimento sobre o endividamento do 

consumidor. 

A sessão que se destina a cidadãos, técnicos e IPSS, decorrerá no Centro de 

Congressos de Aveiro e integrará num primeiro momento, uma exposição sobre o tema do 

endividamento, seguindo-se debate/reflexão aberta aos participantes.  

O GEACE-UA inaugurou os seus serviços a 31 de outubro de 2013 – Dia Mundial da 

Poupança, exercendo desde então a sua missão de apoio ao consumidor e tem colaborado com 



os serviços do CIAC – Centro de Informação Autárquica ao Consumidor da Câmara Municipal na 

área da informação e aconselhamento ao consumidor em matérias contratuais de crédito, 

endividamento e sobre-endividamento.  

 

 

III – “FLOR DA SABEDORIA” | CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

De 18 de janeiro a 29 de fevereiro vai decorrer a Campanha de Sensibilização Ambiental 

“Flor da Sabedoria” junto dos alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-

infância. Esta campanha centra a sua estratégia num jogo desenvolvido através de uma flor com 

oito pétalas móveis, que agregam cinco rotinas: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Respeitar e 

Responsabilizar.  

 

 

IV – FORMAÇÃO EM PROCESSAMENTO DE TEXTO 

Destinada aos seniores a Formação em Processamento de Texto terá lugar nos dias 19, 

21, 25, 27 e 29 janeiro das 9.30 às 12.30 horas na Biblioteca Municipal. Aprender a utilizar o 

processador de texto, bem como todas as ferramentas a ele associadas, a editar um documento 

e a guardá-lo de forma conveniente são os objetivos desta ação. 

As inscrições, no valor de 5€, podem ser efetuadas até ao dia 14 de janeiro na Casa 

Municipal da Juventude através do telefone 234 406 522 ou email cmjuventude@cm-aveiro.pt. 

 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


