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1 - Inauguraçlo das obras de remodelaçlo das USF de 810 Jacinto e Aradai

A CMA inaugurou no dia 9 de março, sábado as obras de remodelaçao das Unidades de

Saúde Familiar (USF) de sao Jacinto e de Aradas, com a presença do Presidente da Camara

Municipal de Aveiro eda Secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte.

Unidade de Sal1de de 810 Jacinto

Com um valor de investimento de aproximadamente 110.000E, a obra de remodelaçao da

USF de Silo Jacinto resulta de um trabalho de parceria entre a CMA e Administração Regional de

SaC/de do Centro, cofinanciado pelos Fundos Comunitários do Centro 2020, no âmbito do Pacto de

Desenvolvimento e Coesao Territorial da Comunidade Intermunicipal da RegU~o de Aveiro.

Unidade de Saúde Familiar de Aradas

Com um valor de investimento de aproximadamente 190.0000. a obra de remodelaçao da

USF de Aradas resulta de igualmente de um trabalho de parceria entre a CMA e Administraçao

Regional de Saúde do Centro, da mesma forma cofinanciado pelos Fundos Comunitários do Centro

2020, no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesao Territorial da Comunidade Intermunicipal

da Regiao de Aveiro.

Para a realizaçao desta obra a camara Municipal de Aveiro assumiu ainda um custo

adicional de aproximadamente 100.COce relativos ao aluguer dos contentores para as instalaçOes

provisórias que estiveram afuncionar durante aempreitada.

As presentes intervenções tiveram como objetivo melhorar muito as instalaçOes, adequando

as às necessidades de prestaçao de cuidados de saúde primários, melhorando as condiçOes

térmicas ede ventilaçao do ediflcio assim como afuncionalidade de alguns dos compartimentos.

Estas obras representam mais alguns dos muitos investimentos que estamos a realizar em

vários locais do Municlpio. devidamente planificado e com sustentabilidade financeira, de

qualificaçfto de ediflcios onde se prestam cuidados de saúde primários, gerindo bem a opçao de

cumprirmos os compromissos que assumimos.
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2 - Plano de Desenvolvimento Social do Munldpio de Aveiro 2619/2621 e Plano de
Açl02019

Os parceiros do Conselho Local de Açao Social de Aveiro/CLASA aprovaram. no plenério do

passado dia 7 de março de 2019, o Diagn6stico Social, o Plano de Desenvolvimento Social

2019/2021 eoPlano de Açêo para opresente ano de 2019.

Tratam-se de instrumentos de diagnóstico e planeamento para a intervençêo social

municipal e que constituem uma plataforma de articulaçao dos diferentes parceiros públicos e

privados, na persecução do combate à pobreza e exclusão social. Têm ainda como missão

promover oplaneamento eodesenvolvimento social integrado. potenciando sinergias, competências

e recursos, por forma a garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organizaçêo do

conjunto de respostas eequipamentos sociais ao nlvellocal.

Neste quadro, em Reunião de Câmara do dia 21 de março, o Executivo Municipal deliberou

tomar conhecimento dos documentos de planeamento social do Munictpio.

De referir ainda que se perspetiva que as Câmaras Municipais possam vir a assumir de

forma contratualizada, em 2019 e em 2020, e de forma universal, em 2021, diversas competências

em matéria de ação social, isto de acordo com as negociaçOes em curso, entre o Governo e a

Associação Nacional de Munictpios Portugueses (ANMP)! motivo pelo qual se toma essencial

aprofundar o debate em sede de CLASA. por forma a apoiar a capacitaçao da CMA na assunção

destas novas e desafiantes competências que envolvem toda a Rede Social. tendo o PDS

201912021 assumido este importante objetivo.

3 - Protocolos de Colaboraçlo entre a CM Aveiro os Bombeiros Novos e os Bombeiros
Velhos de Aveiro

A sustentabilidade e garantia da prestação do socorro às Populações, é assumida como

muito importante pela CMA, assumindo oapoio a instituiçOes relevantes para essa missao, como os

Bombeiros Novos de Aveiro e os Bombeiros Velhos de Aveiro, contribuindo desta forma para a

melhoria da prevençao ediminuição dos riscos resultantes de sinistros, calamidades ou catéstrofes.
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É por Isso uma importante opçAo politica da Câmara Municipal de Aveiro, cooperar na

prossecução do interesse público subjacente a toda a atividade municipal e em estreita articulaçao

com as demais entidades com atribuições nessa érea, nas operações de socorro e assistência à

populaçAo em geral,

Assim sendo, o Executivo Municipal na Reunil!o de 21 de março aprovou a celebraçl!o de

um Protocolo de Colaboraçl!o entre a CMA e a Associaçao Humanitéria de Bombeiros Guilherme

Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro, que permite o apoio e a comparticipaçao

financeira da CMA. correspondente ao ano de 2019, no valor global de 182.104,83 €.

Na mesma Reunil!o, o Executivo aprovou também um Protocolo de Colaboraçao entre a

CMA e a Associaçl!o Humanitária dos Bombeiros Voluntérios de Aveiro - Bombeiros Velhos de

Aveiro. que permite o apoio e a comparticipaçl!o financeira da CMA, correspondente ao ano de

2019, no valor global de 165.895,17€.

Protocolo de colaboraçlo para otriénio 2019/2021

No âmbito de uma plataforma negocial que se desenvolveu no último ano, aCMA eas duas

Associações Humanitérias de Bombeiros do Municlpio formalizaram um acordo definindo as bases

dos Protocolos de Colaboraçl!o para o triénio 201912021, que fixa os pressupostos do apoio

financeiro da CMA e da atuaçl!o dos Bombeiros, num exerclcio da maior importância para a

estabilidade eafortaleza desta parceria.

Este acordo vai permitir uma melhor operacionalidade e eficiência no socorro e na proteçAo

de pessoas e bens nas éreas de atuaçAo própria. ou quando acionados pelas entidades

competentes. Inclui ainda a participaçl!o dos Corpos de Bombeiros em operações de divulgaçao,

premoção, formaçao, prevenção ou socorro no âmbito da ProteçAo Civil. permitindo assim alcançar

maiores nlveis de segurança e de resposta operacional integrada em todo o Municlpio, assim como

asua participaçao em eventos especiais da CMA.

Os Protocolos serão assinados em sessão pública eem data próxima.
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4 - Acordo de Cedência da Piscina e do Pavilhlo do IPDJ

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) garantiu a cedência da piscina e do pavilhêo do

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), após vários anos de solicitaçOes continuas ao

Governo do Pais, para que os equipamentos fossem transferidos para aesfera do Municlpio.

No acordo. celebrado em Sessêo Pública do dia 25 de fevereiro. nos Paços do Concelho. o

imóvel fica cedido por um perlodo de 20 anos. para utilizaçêo da CMA e de Associações privadas

sem fins lucrativos com Protocolo com o Municlpio. nomeadamente o Clube dos Galitos e o

Alavarium Andebol Clube de Aveiro.

Sem prejulzo da utilizaçao do Complexo Desportivo pelos referidos Clubes Desportivos, o

mesmo poderá ainda ser utilizado por outras AssociaçOes e pela Escola Secundária José Estevêo

em condiçOes acordadas com aCMA.

Quallficaçlo do Complexo Desportivo

Com o acordo de cedência a CMA irá também cuidar de imediato de qualificar os

equipamentos em causa. perspetivando-se um investimento de cerca de 500.000€ (+IVA) com a

utilizaçêo dos Fundos Comunitários do Portugal 2020 (PO Centro 2020). destinados ti reabilitaçêo e

requaliflcaçao dos equipamentos desportivos, dando mais e melhores condições aos Clubes,

Associaç6es. Comunidade Educativa eatodos os Cidadêos que usufruem destes espaços.

Em momento anterior ti Sessêo Pública, na Reuniêo do dia 21 de fevereiro. o Executivo

Municipal deliberou aprovar acelebraçao do respetivo Auto de Cedência do Complexo Despo'rtivo.

Trata-se de uma importante conquista ao nfvel desportivo e social para o Municlpio e para

os nossos concidadêos, no continuo trabalho de mudança que começámos aexecutar no mandato

anterior (201312017). com odevido seguimento no atual (201712021).
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5 - Apresentaçlo PúbUca do projeto mA - "Aveiro STEAM City"

ACMA realizou no dia 8de março, no Teatro Aveirense, aSessAo de Apresentaçao Pública

do projeto "Aveiro STEAM Citt, que contou com a presença do Comissério Europeu, Carlos

Moedas. assim como dos Lideres das Entidades Parceiras da CMA neste importante projeto. Na

sessão marcou também presença um representante do Programa Comunitário financiador deste

projeto. o·Urban Innovative Actions· (UIA).

Neste evento apresentamos de forma detalhada os objetivos e atividades do projeto ·Aveiro

STEAM Citt. A CMA é IIder desta operação, onde conta com o importante envolvimento da

Universidade de Aveiro, da Altice Labs, do Instituto de TelecomunicaçOes, da INOVARIA e do

CEDES.

O projeto "Aveiro STEAM City" é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento

Regional - FEDER, através do programa ·Urban Innovative Actions·. Oseu investimento global éde

6.115.915E com um apoio FEDER de 4.892.732E.

I'-Aveiro r••tejou o Entrudo Infantil

No dia 1de março teve lugar pelo quinto ano consecutivo o Entrudo Infantil de Aveiro, um

desfile promovido pela CMA, que contou com aparticipaçAo de cerca de 2800 crianças das escolas

públicas. privadas ecooperativas de ensino, do p~scolar ao 1.0 Ciclo do Ensino Sésico (1.0 CES).

Com o Entrudo Infantil, queremos reviver ocarnaval genurno eespontêneo português, eque

teve oseu ponto mais alto na passagem pela Avenida Dr. Lourenço Peixinho (via ascendente), onde

estiveram instaladas bancadas abertas à populaçAo para que familiares, amigos edemais cidadAos

pudessem assistir à passagem dos mais novos. pela via mais icónica da Cidade.

De resto, o desfile percorreu algumas das principais vias de Aveiro: o cortejo teve inIcio na

Praça Marquês de Pombal com passagem pela Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Rua de

Coimbra. Praça General Humberto Delgado (Ponte-Praça), Av.· Dr. Lourenço Peixinho, Travessa do

Mercado, Praça do Mercado (Manuel Firmino), eoseu términus nos jardins do Cais da Fonte Nova,
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17-"Bappy hour" DOI MUI.UI

A CMA promoveu novas sessões da iniciativa -Happy Hour", sob os temas -Iconografla da

morte: o túmulo de D. Gabriel de Lancastre·, IrfradiçOes carnavalescas em Aveirou e -Viagem pela

urbanidade de Aveiro, do século 'XV ao século XIXu
, no dia 21 de fevereiro, 7 e 21 de março,

respetivamente, todas no Museu de Aveiro/Santa Joana.

O"Happy Hour nos Museus - visitas comentadas' éuma iniciativa cultural da CMA que dá a

oportunidade atodos, de fazerem visitas guiadas, explorando temas importantes da história ecultura

nacional elocal, de fonna gratuita.

18- Ativldades da BlhUotee. MwddpaI

A Biblioteca Municipal de Aveiro realizou no dia 23 de fevereiro, das 10h30 às 12hOO, na

Biblioteca Municipal de Aveiro, a oficina -Máscaras argilosas - atelier em barro", destinada a

crianças apartir dos 4anos eenglobada no esplrito do Entrudo Infantil.

9 - Inauguraçlo da exposiçlo e vencedores do concurso "Aveiro Jovem Criador 2018"
- CMA entregou prémios no total de 6.S0oe

A Câmara Municipal de Aveiro deu a conhecer na tarde do dia 23 de fevereiro, os

vencedores do Concurso "Aveiro Jovem Criador", na Sessão de Abertura da Exposição, no Museu

de Aveiro/Santa Joana.

ARTE DIGITAL

Faixa Etária [12-17]

Prémio

Rita Rodrigues Geirinhas I"Recreação"

Faixa Etária [18-35]
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Prémio

João Manuel Neto Anjos, Daniela Domingues Gonçalves. Ivo José de Oliveira Amaro I "O

ilustre élbum de Ramires"

Mencão Honrosa

Pedro Daniel da Costa Ferreira \"(Un)evenness"

Ricardo Miguel Ladeira de Carvalho I"Salgado"

Sara SoIla Faria Costa de Villena I"Surreal Collages"

Inês Osório de Castro Ribeiro Monteiro I 'Da Série, Cardumes: Perlodos de Formação de

um dado Sistema Orgânico"

Albano José Cameiro Leal Ribeiro I"Peculiar"

ESCRITA

Faixa Etérla [18-35]

Prémio

Bruno Miguel da Silva Pereira 1"0 que sêo os mortos?"

Mencão Honrosa

Pedro Gil Teixeira de Lima eSilva '"Display ofPublic Infection"

José J(Jlio Oliveira Limpo Trigueiros\"Crónicas de outros homens"

Ana Isabel Noronha da Cunha Tomés Costal "O lado esquerdo"

Luiza Yonamine Paival"A rapariga que roubava IimOes"

Fotografia

Faixa Etérla [12-17]

Prémio

Francisca Correia Pinto Ferreira I"Brota. Murcha"

Mencêo Honrosa

Francisca Correia Pinto Ferreira I"Foto slntese"
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Ana Francisca Ferreira Venâncio '·Staring·

Faixa Etirla [18-35]

Prémio

Miguel Castelhano de Campos Paula '·Mem6riasu

MencAo Honrosa

Miguel Castelhano de Campos Paula '·Contrastes·

Juliana Rego de Oliveira IUNa mem6ria reina o rosto anima'·

Inês Rodrigues Valente I·Feroniau

MÚSICA

Faixa Etérfa [18-35]

Prémio

Gerson de Sousa Batista IUVolta à Terra"

MencAo Honrosa

Rute Margarida dos Santos Ferreira I·Dedicado ati·

Jorge Alberto Sarabando Pandeirada '·TomorroYl

Joãc Samuel Ferreira da Silva I"Caminhos·

David Alexandre Soares Carracha l-Quem sou?'

PINTURA

Faixa Etária [12-17J

Prémio

Carolina Nolasco Dubert l-Génese·

Mencllo Honrosa

Bárbara Duarte de Melol·Viajante no tempo·
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Faixa Et6r1a [18-35]

Prémio

Madlna Ziganshina Ino Deus das grandes edas pequenas coisasM

Mencão Honrosa

Pedro Oliveira Rodrigues e Vaz da Cunha I ·Fábrica Ide scnhos': ·Pennissão para matar I
patinho feio, mau, podre e ignoranteU

Tiago Verdade de Oliveira I ·PV~ensaio de empilhamento com llXaçL!lo circular 214u
; npv~

ensaio de empilhamento com fixação circular 314M

Neide Cordeiro Carreia InA Grande rodaM

OnAveiro Jovem Criador" - que vai jána sua 17.8 edição - pretende promover aparticipação

de todos os jovens artistas desenvolvendo espaços de incentivo e de divulgação dos trabalhos

produzidos nas áreas de arte digital, escrita. fotografia, música e pintura. Trata-se de uma iniciativa

de âmbito nacional para jovens divididos em duas categorias: dos 12 aos 17 anos e dos 18 aos 35

anos.

A mostra, com entrada livre! pode ser visitada de 17 de fevereiro a 25 de março no Museu

de Aveiro ISanta Joana.

Tendo em conta a opção e estratégia politica de incentivo e a promoção os valores

emergentes nas diferentes áreas artlsticas, bem como adimensão nacional que o referido Concurso

detém, proporcionando a projeçao do Municlpio de Aveiro, enquanto propulsor de iniciativas que

promovam acriatividade eaparticipação ativa dos jovens! o Executivo Camarário deliberou aprovar.

na Reunião de 21 de fevereiro a atribuição dos Prémios aos artistas referenciados, perfazendo o

valor total de 6.500E.

10 - Protocolo de Cooperaçlo com a Escola Superior de Dança do instituto
Politécnico de Lisboa

Na sua Reunião de 21 de fevereiro, o Executivo Municipal deliberou aprovar a minuta do

Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de
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Lisboa, que vai permitir ao Estégio de Dança - evento que conta já com 24 anos de existência 

prosseguir com oobjetivo de proporcionar uma experiência artlstlca com um alto nlvel de qualidade

técnica, alargar o âmbito territorial deste estãgio e garantir a partilha de conhecimentos e práticas

artlsticas muito relevantes para opercurso profissional eartlstico de todos os seus participantes.

AEscola Superior de Dança é um centro de formaçao artlstica, técnica, cientifica, cultural e

profissional de nlvel superior, aquem compete ministrar apreparaçAo para oexerclcio de atividades

profissionais altamente qualificadas nos domlnios da dança e promover o desenvolvimento das

atividades edas profissões artlsticas ligadas àdança, com resultados amplamente conhecidos.

OEstágio de Dança. este ano, acontece no Teatro Aveirense, de 8a15 de abril.

11 - PMAA: Apoio à realizaçAo de açAo pontual ao Agrupamento de Escuteiros de
Vllar

Inscrito no Registo Municipal de Associações, o Agrupamento de Escuteiros 794 de Vilar,

pretende realizar uma atividade internacional com um Agrupamento Escutista de uma Cidade IrmA

de Aveiro, com oobjetivo de promover o interculturalismo eacriaçao de pontes para ações futuras.

Neste sentido e seguindo aopçAo e estratégia politica de apoio às AssociaçOes através do

Programa Municipal de Apoio às AssociaçOes (PMAA). o Executivo Municipal deliberou aprovar, na

ReuniAo de 21 de fevereiro, oapoio àrealizaçAo da referida ação pontual, no valor de 1.000€.

A atividade é direcionada a jovens entre os 6 e os 22 anos, e faz parte do programa que

levará àatividade de final de triénio, que aentidade pretende levar acabo em 2020.

12 - Protocolos de ColaboraçAo para integração de estudantes intemaclonals da
Universidade de Aveiro

o Executivo Municipal deliberou ratificar, na sua ReuniAo ~e 21 de fevereiro, a minuta do

Protocolo de ColaboraçAo entre aCMA, aUniversidade de Aveiro (UA). aAssociaçAo Académica da

Universidade de Aveiro (AAUAv) e a Erasmus Student Networi< Aveiro (ESN Aveiro), que foi

celebrado no dia 13 do mesmo mês, no Grande Auditório do centro de Congressos de Aveiro.
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Com esta ação, aCâmara Municipal pretende promover a relaçao dos nossos concidadãos

com os nossos estudantes, em especifico, os de outras nacionalidades, procurando o

desenvolvimento do multiculturalismo e a divulgação de Aveiro, Universidade e Municlpio além

fronteiras. Esta açao é também resultado da participaçao de Aveiro na Rede EUniverCities, cujo

próximo encontro internacional esté agendado para oinicio de maio, em Aveiro.

113- AftIro recebe o ART&TUR em 2021

Anovidade foi anunciada no dia 21 de fevereiro, durante aapresentação da ediçao de 2019

do ART&TUR - Festivallntemacional de Cinema de Turismo J que decorre este ano de 22 a 25 de

outubro, em Torres Vedras.

Aveiro recebe o Festival em 2021 eé um excelente pretexto para dar aconhecer territórios

fantésticos, sublinhamos a importância do Turismo Centro de Portugal na conquista deste Festival

para aRegião Centro edeixamos agarantia de que Aveiro será um bom herdeiro do trabalho que se

faré em Torres Vedras (2019) eem Viseu (2020).

A partir de 2018, a Centro de Portugal Film Commission (CPFC) e a Entidade Regional de

Turismo do Centro de Portugal associaram-se ao Festival. que passou a ser realizado na regiao

Centro de Portugal, com carácter de itinerência por vérios municlpios, realizando-se em Torres

Vedras em 2019, no Municlpio de Viseu em 2020 eem Aveiro em 2021.

Festival 2019 com quatro vertentes estimulantes

A edição de 2019 do Festival ART&TUR compreende quatro eventos em simultâneo:

"Art&Film·, MArt&TalkU
, lIArt&Factory- e"Art&Show".

O"Art&Film· consiste no Festival de Cinema de Turismo propriamente dito. A inscrição de

filmes jãesté disponlvel, no sits do Festival, em https:Jltourtilm-festival.com.

O "Art&Factory· foi uma novidade de 2018, cujo sucesso superou todas as expetativas. o

que levou aorganizaçao a apostar ainda mais neste evento. Esta é uma iniciativa em que equipas

de produtores e realizadores são convidados a participarem numa competiçao. em que são dadas

condições iguais atodas.

12



'

CÂMARA MUNICIPAL
AVEIR.O

Este ano. a novidade é que, além da competiçAo mundial focada nas Aldeias do Xisto e

Aldeias Históricas. haverá uma outra competiçao puramente lusófona - o IIAmazonian Connection·-,

em que cada equipa de participantes produzirá dois filmes. de modo a juntar os municipios

homónimos de Portugal e da Amazónia brasileira, nomeadamente Alenquer. Aveiro. Bragança.

Óbidos. Ourém, Porto de Mós, Santarém, Soure eViseu.

O"Art&TalkU é uma parte importante da programaçAo do Festival, sendo dedicado ao debate

de temas relevantes da promoção audiovisual do turismo. Nesta componente, há acontecer uma

Conferência Internacional de Marketing Turlstico e Branding de Destinos, que integraré a

programaçAo do Festival. As palestras irao intercalar aapresentaçao dos filmes.

O "Art&Show" é uma componente da programaçAo que visa propiciar uma experiência

memorável a todos os participantes do Festival na regiao de Torres Vedras. Visitas. provas

gastronómicas. exposiçOes eespetãculos musicais são alguns dos eventos programados.

Projetar oCentro de Portugal eoparI no Mundo

"Com o Festival ART&TUR. ajudamos a projetar Portugal no mundo. graças à exibiçAo de

filmes portugueses·, sintetizou Francisco Dias, diretor do Festival, na apresentaçAo que fez de todas

as iniciativas. Sublinhando que o júri internacional é constltuldo por 25 membros, de 12 palses,

Francisco Dias realçou que são esperados entre 300 a 400 filmes. oriundos de 40 a 60 palses, na

componente competitiva do evento.

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, salientou que ·0 Turismo do

Centro agarrou este projeto com alma e coraçao·. ·0 Festival ART&TUR é uma aposta estratégica

do Turismo do Centro. Precisamos de alimentar a indústria do turismo e isso passa por estruturar e

aumentar aoferta turfstica. Este Festival insere-se nessa estratégia, uma vez que é um ativo muito

forte para aregiAo. Com aCentro Portugal Film Commission desenvolvemos uma estrutura capaz de

criar este evento·, frisou.

Um Futival de Importlncla crescente

Desde a sua primeira ediçao em Barcelos, em 2008, o Festival ART&TUR tem dado a

conhecer as melhores produçOes audiovisuais de turismo realizadas anlvel nacional e internacional.

Enquanto fórum de partilha de experiências, o Festival ART&TUR tem conquistado elevado
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reconhecimento internacional, mercê da qualidade equantidade de filmes que distingue anualmente.

bem como da sua integraçlio numa rede mundial de festivais congéneres: o CIFFT (Comité

Internacional dos Festivais de Filmes de Turismo), que elege anualmente omelhor filme de turismo a

nrvel mundial, entre todos os filmes que percorrem ocircuito internacional de 16 festivais.

114-Projeto do Eco_Iro Mwdclpol

A CAmara Municipal de Aveiro adjudicou a prestação de serviços para a elaboração do

projeto de execução do Ecocentro Municipal de Aveiro. a construir na Área de Atividades

Económicas Aveiro Norte - Zona Industrial de Taboeira, à empresa Noutel &Sá Marques, Lda., pelo

valor de 16.400€ (+IVA).

OEcocentro Municipal serviré para receber contentores de grandes dimensOes! destinados

a receber, separadamente, materiais diversos, que serão posteriormente encaminhados para

empresas de valorização e tratamento de Resfduos Sólidos e Urbanos, tendo em vista a sua

reciclagem.

15 - Unidade de Execuçio da AAE - Aveiro Norte: perfodo de particlpaçlo púbUca

Após a Sessão Pública de apresentação do processo de delimitação da Unidade de

Execuçao da Área de Atividades Económicas (ME)- Aveiro Norte, realizada no dia 20 de fevereiro,

esteve aberto oparlodo de participaçao pública até ao último dia 25 de março.

A Unidade de Execuçao da ME - Aveiro Norte e respetiva documentação, podem ser

consultados no sim da CAmara Municipal de Aveiro ou no Gabinete de Atendimento Integrado (GAl),

sito no Cais da Fonte Nova, Ediflcio do Centro de Congressos de Aveiro, todos os dias úteis. entre

as 08h30 eas 16h30.
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16 - CMIA promoveu a observaçlo de aves nas salinhas

No dia 23 de fevereiro, o Centro Municipal de Interpretaçao Ambiental (CMIA). recebeu um

evento de observação de aves nas salinas da Ria de Aveiro, organizado pela Quercus - Associaçao

Nacional de Conservaçao da Natureza.

Este foi o primeiro de uma série de eventos dedicados ti promoção da Ria de Aveiro

promovidos pela Quercus, arealizar no CMIA. em parceria com aCâmara Municipal de Aveiro ecom

o apoio de diversas empresas e instituições de referência, como a RiaBlades, Porto de Aveiro,

Algaplusl Melia Ria e Caetano Baviera.

Com esta iniciativa pretendeu-se celebrar a riqueza e beleza das aves existentes na Ria.

realçando a sua importância para os ecossistemas, tendo como objetivo o fomento da conservação

das aves edos seus habitats.

117-Feira de M8I"ço 2019

A CMA apresentou no passado dia 28 de fevereiro. em Conferência de Imprensa, que se

realizou no auditório do Parque de Feiras eExposições de Aveiro. aFeira de Março de 2019.

Aproveitando ofacto de dia 25 de março - data de abertura por tradição - ser uma segunda

feira. decidimos inaugurar ocertame no inrcio do fim de semana anterior, sábado, dia 23 de março. A

abertura oficial ficou marcada por uma demonstração de paraquedismo pelo Regimento de Infantaria

n.010, a Fartura D'Honra oferecida a todos os convidados, o tradicional discurso de abertura e a

visita ao recinto do evento. que culminou com o fogo-de-artiflcio antes do primeiro concerto da

ediçao 2019 da Feira de Março.

A 5851 ediçao desta importante mostra económica da região de Aveiro e um dos maiores

parques de diversão conta com mais de duas centenas de empresas e24 associações do Municlpio

de Aveiro edecorre até ao dia 25 de abril no Parque de Feiras eExposições de Aveiro.

Este ano o certame volta a dividir-se nos tradicionais setores de exposição. comercial e de

diversão. No setor de exposição participam 122 empresas, divididas pelas áreas da medicina,
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automóvel, cosmética. mobiliêrio, imobiliêrio, eventos, construçao civil, fotografia, produtos

ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoraçao, automatismo. entre outras.

O setor comercial (na zona exterior) apresenta 65 empresas/expositores das êreas de

restauração, charcutaria, doçaria. farturas, loiças tradicionais, pronto-a-vestir, artesanato, entre

outros. Por sua vez, osetor de diversão, um dos maiores parques de diversão do paIs, apresenta 50

divertimentos.

Com os concertos aassumirem relevência nos últimos anos, aediçao deste ano conta com

10 espetéculos, que se realizam na Tenda da Música e têm inicio às 22hOO, todas as sextas-feiras e

sêbados, ena segunda-feira de Pêscoa, como jé vem sendo Mbito

Apresença das associações volta aser acarinhada nesta edição. Mais de duas dezenas de

associações do Municlpio de Aveiro estao presentes no certame.

Evento ambientalmente sustentável

Na edição de 2019, a Feira de Março dá passos largos no objetivo de se tomar um evento

ambientalmente sustentével.

Uma das campanhas a promover apela à reutilização do copo, Os visitantes terão a

oportunidade de utilizar um MCOpo Feira de Março 2019u
- especialmente concebido para o efeito 

nos diferentes estabelecimentos de venda de comida e bebidas. Por todo o recinto vão ser

disponibilizados pontos de lavagem eno final o visitante pode levar ocopo consigo.

Outra campanha ambiental a desenvolver no recinto da Feira de Março vai ser gerida pela

ERSUC. Todos os feirantes serão convidados a separar o lixo, sendo-lhes disponibilizados

recipientes para oefeito.

Oresultado financeiro desta campanha de recolha seletiva de residuos vai ser entregue a

uma instituição de solidariedade social do Municlpio de Aveiro.

Domingos sem bilhete

Os domingos com entrada livre, revelou-se um dos sucessos das C1ltimas ediçOes. Assim, a

medida repete-se este ano. transformando este dia num verdadeiro encontro de famllias eamigos.

Aentrada no recinto écobrada às sextas-feiras, aos sábados ena segunda-feira de Páscoa

16



, CÁMARA MUNICIPAL
A."VEIR.<:>

Dlvulgaçlo

A ediçao de 2019 aposta numa divulgaçao em massas, através do site oficial da Feira de

Março (www.feirademarço.pt). bem como da página de Facebook h s:/Iwww.facebook.coml

FeiradeMarcoOFICIAL onde será posslvel acompanhar todas as noticias do evento eonde estarão

representados todos os Parceiros, Expositores ePrograma geral desta ediçAo.

118-Aveiro recebeu CImeira Ibéríea da ANMP • FEMP

Aveiro acolheu no dia 1 de março, a Cimeira Ibérica entre AssociaçAo Nacional de

Municlpios Portugueses (ANMP) e a sua congénere espanhola, a Federação Espanola de

Municipios yProvincias (FEMP), no SalAo Nobre dos Paços do Concelho.

Este foi um momento muito importante que nos honramos de receber em Aveiro, marcando

a aposta dos Municlpios Portugueses e Espanhóis em aprofundar asua cooperaçAo politica, numa

fase muito delicada ecapital da vida da UniAo Europeia edos dois Palses da Penlnsula Ibérica.

119-Reeneontres de M6alea Conteporinea

Pelo quarto ano consecutivo, a Arte no Tempo, no êmbito da iniciativa -Reencontros de

Música Contemporênea·, promoveu aapresentaçAo de obras de jovens compositores em formaçAo,

de 7a23 de março, no Teatro Aveirense.

Dos anos anteriores, resultaram colaborações, algumas s6lidas, como aquela que tem sido

desenvolvida com a compositora Mariana Vieira (a quem a Arte no Tempo dirigiu já quatro

encomendas de obras para diferentes formaçOes).

Este ano foram apresentadas obras de Mathilde Martins·, Rita Rainho·, Cláudio Pina, Hugo

Xavier, Lucas Xerxes eJoAo Carlos Pinto.

Asegunda ediçao da bienal Reencontros de Música Contemporênea mantem opropósito de

divulgar a música do nosso tempo em diãlogo com o património de que somos herdeiros,

reafirmando-se como espaço privilegiado para a criação de compositores portugueses. Em

destaquei encontra-se a obra de Cêndido Lima (1939), de quem serãc dadas aescutar duas obras
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em estreia absoluta, e a de Beat Furrer (1954) que. tal como Lima, terá direito a um concerto

monográfico eéestreia nacional de uma obra para orquestra.

Salienta-se ainda a produçao da 6pera operático de Tiago Cutileiro, com encensção de

S6nia Baptista, Leonor Keil e André e Teodósio e a vinda a Portugal do Nadar ensemble, para a

estreia de uma co-encomenda a Luis Antunes Pena, sem esquecer a crescente participação de

jovens músicos em formaçao. com aestreia de mais de vinte obras mistas de autores portugueses.

Os Reencontros de MOsica Contemporênea tiveram oapoio da DireçAo Geral das Artes eda

Camara Municipal de Aveiro.

r alunas da Universidade de Aveiro; obras se/ecionadas pelo professor da disciplina de

música e/etr6nica, Gilberto Bernardes]

20 - NatáUa Gromlcho em exposiçlo no Museu da Cidade

No dia 9 de março foi Inaugurada a exposição de Pintura -Deeply into Black-, de Natélia

Gromicho no Museu da Cidade de Aveiro.

Trata-se de uma exposição de pintura onde "linhas pintadas rabiscam ediflcios em tons

cinza, o-grafite" omnipresente contrasta com as mOltiplas camades".

"Deepy into Black- é uma exposição inédita da artista portuguesa, onde praticamente a

ausência de cor toma esta uma coleção inédita de 10 quadros pintados em 2016, no seu Atelier de

Lisboa.

Natélia Gromicho estudou pintura na Faculdade de Belas Artes e na Escola ArCo, em

Lisboa. Com 20 anos de carreira, assinalados em 2015, tem representado Portugal em várias

mostras internacionais, coletivas bem como individuais, num total de mais de 100 exposições.

A sua obra integra coleçOes particulares e institucionais em todo o mundo, com destaque

para Portugal, Austrália, EUA, Brasil, Itália, Rússia, França, Reino Unido, Timor-Leste, Singapura e

[ndia. Natália Gromicho pinta em regime de 'open studio-, permitindo ao pObllco observar o trabalho

em curso.

A mostra pode ser visitada até ao dia 5 de maio, de terça-feira a domingo das 10hOO és

12h30 edas 13h30 és 18hOO.
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121-AveirenoeLopes de Sousa na ADtlgaCapitula

Também no dia 9de março, às 18h30, teve inicio a ExposiçAo de Pintura ·Outro Olhaf de

Lopes de Sousa. na Galeria da Antiga Capitania.

Patente até ao dia 5de abril. a mostra irá reunir dezenas de obras de Lopes de Sousa. um

grande exemplo de coragem ede labuta eé um homem que jáviu algum Mundo pelas suas viagens

em que navega e por isso mesmo as suas obras estAo carregadas de sentimentos e de avanços

futuristas.

Natural de Aveiro, Lopes de Sousa frequentou o Instituto Universal Brasileiro - S. Paulo, a

escola de artes Álvaro Torrao-Lisboa eaCorporativa aÁrvore-Porto nos anos 70 na área da pintura

e escultura. Dedica-se às artes desde o ano de 1975, tendo realizado jácerca de 300 exposições.

As suas obras encontram-se em várias coleçOes privadas e públicas, tanto nacionais como

estrangeiras.

Lopes de Sousa é sócio e artista de várias associaçOes nacionais e internacionais. com

destaque para aAssociaçAo Nacional dos Artistas Plésticos de Portugal eAcademia de Belas Artes

de S, Paulo (ANAP).

AexposiçAo pode ser visitada de segunda asexta-feira, das 10hOO às 12h30 edas 13h30 às

18hOO.

22 - Projeto e concuno público de estabillzaçlo dos taludes na Rua Padre ArméDio
Alves da Costa

Reunido a 7 de março. o Executivo Municipal deliberou aprovar o projeto e a abertura do

procedimento por concurso público para aestabilizaçAo dos taludes eestruturas de suporte na Rua

Padre Arménio Alves da Costa (nas traseiras das Escolas Dr. Mário Sacramento e José Estevêo e

com frente para azona do Cais da Fonte Nova). pelo valor base de 900.850,OO€ (+IVA).

Apesar de monitorizado, este talude indicia. aos dias de hoje, uma instabilidade elevada,

proporcionando a ocorrência de fenómenos de deslizamento de solos. com consequências para o

edificado adjacente e para os transeuntes. sendo por isso necessária uma intervençAo de

estabilizaçAo da encosta.
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Esta importante obra é também de qualificaçAo urbana desta área degradada da Cidade,

cuidando de lhe conferir uma utilidade para a fruiçAo direta dos Cidadaos e para a boa imagem

urbana desta zona da Cidade.

23 - Incorporaçlo na coleçlo do Museu da Cidade de Aveiro de obras criadas no
imbito do projeto CnArt

No âmbito do projeto CreArt, que se realizou em Aveiro durante todo omês de novembro de

2018j três dos artistas do projeto desenvolveram na cidade uma residência artlstica com aproduçao

de obras.ds arte contemporânea.

Como resultado desse estágioj cada um dos três artistas, Tiago Verdade. Da~a Jelinc e

Nuvola Ravera. doaram ao Municlpio de Aveiro um dos seus trabalhos, como pressuposto nas

condições do projeto eda residência artlstica.

Ôesta forma, o Executivo Municipal, na ReuniAo de 7 de março, deliberou aprovar a

incorporaçao na coleçAo do Museu da Cidade de Aveiro as obras de: Tiago Verdade, ·Cademo de

Artista"j de Da~a Jelinc, afotografia ·Salr ede Nuvola Ravera, um ·molde de saco de sal-o

Esta foi a primeira ediçAo de residências artlsticas promovida pela Câmara Municipal de

Aveiro, no âmbito do projeto CreArt contando com a colaboraçao da VIC Arts House na estadia e

acompanhamento dos artistas e do Departamento de Comunicaçao e Arte (DeCA) da Universidade

de Aveiro, no apoio de laborat6rio para a sua concretizaçao. Será uma oportunidade de reforço do

potencial da cidade em termos culturais e prova da sua intemacionalizaçAo nos circuitos europeus

das artes.

24 - Museus de Aveiro com ano de excelência - ConsoUdaçlo do crescimento e
estratêgla politica dos últimos anes-

o ano de 2018 fica marcado para os Museus de Aveiro - Museu de Aveiro/Santa Joana.

Museu da Cidade, Museu Arte Nova e Ecomuseu Marinha da Troncalhada - por um aumento efetivo

no número de participantes nas atividades enos visitantes, consolidando asua posiçAo ao nIvel dos

Museus mais visitados do paIs, com novo crescimento face ao ano anterior de 7,16%, de 130.643

20



, cÀMARA MUNICIPAL
.AVEIRO

em 2017, para 140.004 visitantes em 2018, isto depois de no ano de 2017 ter ultrapassado, pela

primeira vez, abarreira dos 100.000 visitantes.

De destacar ainda que em 2018 se assistiu à implementação de uma nova estrutura

orgânica da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), aqual deu origem à DivisAo de Cultura eTurismo e

que, em termos de subunidades orgânicas, levou à criação da Ação Cultural, que assim ganhou

autonomia face aos Museus e Património Cultural, permitindo aestes orientarem-se, de modo mais

especifico para asua vocação museológica de salvaguarda evalorização do Património Cultural.

A realizaçAo do Boas Festas em Aveiro, o Entrudo Infantil, os dias internacionais dos

Monumentos eSltios edos Museus, as Comemorações do Feriado Municipal, o Dia Mundial da Arte

Nova, as exposições: Aveiro, Tesouros; Corpo, Abstração e Linguagem na Arte Contemporânea

Portuguesa (organizada em conjunto com o Museu de Serralves); bem como a organizaçAo do

Seminério Internacional de Curadores - CreArt. foram alguns dos eventos que fizeram parte da

estratégia politica e de planeamento de gestão museológica, que concretizaram os excelentes

resultados para os Museus de Aveiro em 2018.

Internacionalização eprogramação planeada

Aintegração dos Museus de Aveiro em projetos europeus como oCreArt, eem Redes como

as cidades ·Cencyl· e a "Réseau Art Nouveau Network" reforçaram asua visibilidade internacional e

contribulram, também, como polos de cultura atrativos de novos públicos. Outro dos fatores

decisivos. a ter em linha de conta. é aexistência de um programa regular de atividades que, com o

decorrer do tempo, tem consolidado a imagem eaafirmação dos museus e fidelizado segmentos de

público. A aposta em exposições com maior qualidade e impacto junto do público, a par das

colaborações com entidades externas na dinamização de iniciativas permitem clarificar a natureza

dos resultados e exprimem o papel central que os Museus detêm, atualmente, no universo e nas

dinâmicas culturais da Cidade edo Municlpio.

Museu de Aveiro I Santa Joana aumenta visitas em meses com menos fluxo

Em linha com todos os homólogos, o ex-Iibris dos Museus de Aveiro registou um aumento

de visitantes de 5%. O Museu de Aveiro/Santa Joana continua a evidenciar o ponto máximo de

visitantes no mês maio (9.306). em virtude do seu papel central nas comemorações de Santa Joana
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edo Dia do Municlpio, aque se junta, as comemorações do Dia Internacional dos Museus eaNoite

Europeia dos Museus.

Museu da Cidade de Aveiro duplica nOmero de visitantes

OMuseu da Cidade de Aveiro, no conjunto dos seus núcleos {Museu da Cidade, Museu Arte

Nova eoEcomuseu Marinha da Troncalhada}, revela também um crescimento sólido eque traduz a

consolidação da posição do Museu no panorama Municipal, Regional e Nacional - de 75.466 em

2017, para 81.875 em 2018.

Estes números são tanto ou mais expressivos e relevadores do bom trabalho efetuado, se

considerannos que o Museu da Cidade, Arte Nova e a galeria da Antiga Capitania do Porto de

Aveiro estiveram encerrados ao público em diversos momentos do ano.

Osucesso obtido ao longo dos últimos anos é fruto da aposta de querer fazer mais emelhor,

do trabalho de planeamento, dinamização e requalificação dos diversos espaços museológicos, que

terá continuidade em 2019 eda estratégia politica que soube tirar o melhor proveito do crescimento

turlstico para potenciar oque de melhor oMunicrpio eaCidade de Aveiro têm para oferecer.

2S - Bienal de CerAmlca em forte expansto internadonal e com grande crescimento
de candidaturas

A Bienallntemacional de CerAmica Artlstica de Aveiro registou para a sua edição de 2019

um crescimento de 96 por cento, no número de candidaturas à exposiçao, face ao ano de 2017 (de

125 em 2017, para 245 em 2019). A diferença é ainda maior quando comparamos com o ano de

2015, quadruplicando onúmero de candidatos (em 2015 foram apenas 60).

Estes resultados evidenciam a expansao internacional da Bienal, com o aumento, também

significativo no número de naçOes participantes, registando-se 34 palses com candidaturas

efetuadas, face a19 pafses em 2017 esomente seis palses em 2015.

Recordamos que opresidente do júri para a14,· edição da Bienal Internacional de CerAmica

Artlstica de Aveiro é o norueguês Torbjsm Kvasbs, um dos maiores e mais premiados artistas
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internacionais na área da cerâmica artlstica e Presidente da Academia Internacional de Cerâmica,

com sede em Genéve (Sulça) eassociada à UNESCO.

ABienal Internacional de Cerâmica Artlstica de Aveiro constitui uma referência internacional

neste setor cultural e artlstico desde 1989. contribuindo para a produção de cerâmica artlstica

contemporânea através do estimulo à experimentaçao e à criatividade, constituindo-se como um

polo dinamizador de novas tendências da cerâmica.

26 - Estrada de Sio Bernardo em reabUitaçio - Novo investimento da CMA de 235
mll euros

Teve inicio aobra de reabilitaçao da Estrada de São Bernardo eRua C6nego Maio, no troço

compreendido entre o cruzamento com a Rua Padre Pascoal e a Rua Cega, pela empresa Vrtor

Almeida & Filhos. S.A.• um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), no valor de

235.393,75€ (+IVA).

A empreitada prevê a pavimentação das referidas estradas. a colocação de sinalização

vertical e horizontal, infraestruturas de gás natural (em falta na Rua Cega), qualificação de passeios,

etambém apavimentação econstruçao de infraestruturas de águas pluviais na rua da D6ria.

Com esta obra aCMA pretende melhorar não s6 as condiçOes rodoviárias, mas também as

condições de segurança e bem-estar para os moradores e as muitas crianças que aqui circulam,

tendo em conta os estabelecimentos de ensino erecintos desportivos circundantes.

27 - A Mar tona da Europa e o Desporto como "nova dimensio da promoçio do
território"

Aapresentação da Maratona da Europa no dia 13 de março. na Bolsa de Turismo de Lisboa

(BTL), foi o momento para aCMA dar aconhecer asua estratégia e visão integrada da Maratona da

Europa na polltica desportiva ede promoção territorial do Municrpio.

Na apresentaçao aludimos à importância da promoção de -hábitos de vida mais saudáveis·,

numa 16gica de promover aprática desportiva como ·uma nova dimensão da promoção do território.

que seja também pretexto de convlvio·,
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Para a CMA a realizaçêo de um evento da dimensAo social e desportivo da Maratona da

Europa em Aveiro, aproveitando as suas caracterfsticas técnicas (uma das maratonas mais planas

do mundo) e a geografia do espaço, são atrativos importantes para a realizaçAo de uma segunda

ediçAo, na continuada estratégica de reforço da importância ambiental e turistica de Aveiro,

Municlpio eRegiAo.

28 - Nova fase de reabilitaçlo da ligação Elxo-AveJro

A reabilitação da Iigaçêo Eixo-Aveiro entrou numa nova fase de execuçêo no dia 18 de

março, no troço da antiga Estrada Nacional 230, compreendido entre a Rua da Caixa de Agua e a

Rua da Arrota.

Assim, foram implementados os desvios de transito necessãrios à realização dos trabalhos,

dando seguimento à qualificaçAo deste importante arruamento do Municfpio de Aveiro.

A Câmara Municipal de Aveiro solicita a melhor compreensAo e colaboraçAo de todos na

boa gestao desta operaçAo.

Desvios de transito

Sentido Eixo> Aveiro

- Rua da Caixa de Agua eRua da Arrota

Sentido Aveiro> Eixo

• Rua da Arrota, Rua da Caixa de Agua. Travessa do Vale dos Pinheiros e Rua do Vale dos

Pinheiros

A obra esté a ser executada pela empresa Manuel Francisco de Almeida SA com num

investimento de 188.216,7DE (+ IVA).
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19 - Dia Mundial da Árvore e da Floresta - CMA assinalou o dia com plantações em
zonas afetadas pelos incendios de 1017 e Reunllo de Cim&ra descentralizada

Assinalando o Dia Mundial da Arvore e da Floresta, aCâmara Municipal dinamizou durante

todo o dia 21 de março, o Dia Mundial da Arvore e da Floresta, com atividades de educação

ambiental no Parque Ribeirinho da Pateira de Requeixo dedicadas aos alunos do 1.0 Ciclo do Ensino

Bãsico.

O Presidente da Cêmara Municipal marcou presença ao inIcio da tarde na atividade, para

participar em conjunto com os alunos, na ação de plantaçAo que ocorrerã num terreno situado na

Rua Vale da Galinha, no Carregal. Foram aI plantadas espécies florestais 'autóctones (carvalhos),

por se tratar de érvores folhosas ede baixa inflamabilidade.

O local de plantação foi devidamente planeado em estreita parceria com a Junta de

Freguesia de Requeixo, N.· Sr.· de Fãtima e Nariz, e surge no âmbito da execuçao dos vãrios

projetos de arborização e rearborização em parcelas de terrenos rústicos, propriedades da Junta de

Freguesia, com o QbjeUvo de sensibilizar as populações para a importância de reflorestar as éreas

ardidas.

Sensibilizar eeducar 01 mais novOl

A atividade anual que envolve as entidades que integram a Comissão Municipal de Defesa

da Floresta edefinida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, visa promover o

envolvimento das diversas entidades que atuam na prevenção e defesa da floresta, permitindo que

demonstrem, através da dinamizaçao de atividades pedagógicas direcionadas a crianças, as suas

funções no âmbito do setor florestal.

Este ano o grande objetivo passou por sensibilizar e educar a população escolar para a

importância da floresta, através do ensino aos mais novos de medidas de defesa da floresta contra

incêndios, bem como as principais medidas de segurança e comportamentos que devem adotar em

caso de incêndio rural.

Reunllo de Clmara
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Neste âmbito aReuniAo de Câmara desta mesma quinta-feira, aconteceu ao final da tardem

no SalAo Polivalente de Nossa Senhora de Fêtima Ounto à sede da Junta de Freguesia de Requeixo,

NISr- de Fátima eNariz), com carêter público eaudiçAo dos munlcipes.

A alteraçAo prendeu-se com a opçao politica de realizar reuniOes descentralizadas do

Executivo Municipal e de comemorar o Dia da Arvore e da Floresta, com a realizaçao de uma

Reuniêe de Câmara numa das zonas do Municlpio mais afetadas pelos incêndios de 2017.

30 - CMA recolhe veiculos abandonados na via pública

ACMA adjudicou oserviço de recolha, depósito e tratamento de veiculas abandonados nas

várias vias públicas do Municlpio de Aveiro, sendo da responsabilidade da CMA toda a gestão

Administrativa da operação.

Decorre neste momento afase da intervenção. com aremoção de cerca de meia centena de

veiculas, considerados prioritários, quer pela sua localizaçAo ou avançado estado de degradaçao,

como pelo local onde se encontram, contribuindo para a má organizaçAo do espaço público

envolvente, aque adicionamos sempre areiterada eprioritária preocupaçAo ambiental.

Proprietários podem reaver automóveis

Na sequência das remoções em curso é necessêrio proceder à elaboração de todo o

expediente administrativo, permitindo aos proprietários, de acordo com lei. um prazo de 45 dias para

poderem reclamar ereaver os seus veiculas.

Neste momento a CMA tem identificado uma centena de veiculas, dos quais 20 por cento

apresentam encargos (penhoras e apreensões). Para a remoção destas viaturas foram jé

desenvolvidos os contactos necessários com os Tribunais e aAutoridade Tributária, de forma aser

passivei proceder à sua retirada da via pública, situaçAo que toma o processo inevitavelmente mais

moroso epara oqual pedimos amelhor compreensAo dos nossos concidadãos.
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131-Melhoria da rede de éguas p1u\'iafs

Teve inicio no dia 20 de março, a obra de melhoria da rede de éguas pluviais na Rua

Residencial da Patela ena Rua Padre Américo, em sao Bernardo.

Com o objetivo de resolver uma insuficiência na capacidade atual de drenagem, a

empreitada obrigou a desvios de trânsito, a partir de sexta-feira. dia 22 de março, na Rua Padre

Américo.

Aempreitada tem um prazo previsto de execuçao de duas semanas.

32 - Abertura do concurso púbUco do Parque de Estacionamento de apoio à
intermodaUdade

o Executivo Municipal discutiu e aprovou na sua Reuniao de 21 de março, a abertura de

procedimento por concurso pClbllco para construçao do Parque de Estacionamento de apoio à

Intermodalidade. no limite Nascente da cidade. junto ao Terminal Rodoviério de Aveiro e à EstaçAo

da CP, pelo valor base de 524.432.000 (+ IVA).

Este Parque iré relacionar-se devidamente com apromoçao da utilizaçao de modos suaves

de mobilidade, em estreita relaçao com a bicicleta e os eixos cicléveis próximos. razão pela qual,

para além da plataforma do estacionamento, prevê-se a continuidade da ciclovia em toda a Rua

Artur de Almeida Eça, que faré a Iigaçao entre o Parque de Estacionamento (Zona A) e a Rua do

Senhor dos Aflitos (Zona B)J asul.

Zona A- Parque de Estacionamento

O local onde avançaré o Parque de Estacionamento automóvel, no terreno do cruzamento

entre a Rua de Artur Almeida Eça com a Avenida Vasco Branco. tem em conta premissas futuras

que se prendem com aexpansao urbana da cidade e simultaneamente com acriaçao de espaços

que su~am articulados quer a PoenteJ com a Avenida Doutor Lourenço Peixinho e o túnel da

Estaçao da CP, quer anascente jéintegrada na nova frente urbana.

Esta denominada MZona A· abrange aplataforma de estacionamento e também as IigaçOes

pedonais com os passeios existentes. Aplataforma será dividida em duas zonas de estacionamento,
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e um percurso central pedonal protegido, sem a possibilidade de este ser travessado por

automóveis.

A Norte, a área reservada a estacionamento terá cera de 96 lugares de estacionamento

para velculos ligeiros, sendo que dois deles serão para utentes de mobilidade reduzida e 12 lugares

para autocaravanas.

Azona de caravanismo estará equipada com uma Área de Serviço de Autocaravanas (ASA),

que permitirá o depósito de águas sujas, o reabastecimento de água potável e o abastecimento

elétrico destes velculos.

A Sul surge outra zona de estacionamento com lotação para cerca de 179 lugares para

velculos ligeiros equatro lugares reservados apessoas com mobilidade condicionada.

Na área central da plataforma surge uma zona de atravessamento pedonal e

simultaneamente uma zona ciclável, de multiusos e de estar, onde estaré disseminado algum

mobiliário urbano. Em ambas as áreas destinadas aestacionamento está prevista uma percentagem

de lugares destinados ao carregamento elétrico de velculos.

Zona B- ProJeçio da ciclovla

Aempreitada tratará de executar todas as pinturas relativas à ciclovia ao longo da Rua Artur

de Almeida Eça, para que num futuro próximo se possa dar continuidade à ciclovia através do

reperfilamento da Rua do Senhor dos Aflitos, momento que se pensará de forma mais objetiva e

pormenorizada, tendo em conta aligação deste troço com aenvolvente urbana.

A renovação deste espaço e a execução do Parque de Estacionamento é uma importante

obra de planeamento e organização urbana da Cidade, dando mais vida ecorpo ao CCT, que teve

com oTerminal Rodoviério de Aveiro, inaugurado em maio do Qltimo ano, oseu primeiro ato para a

criação edesenvolvimento do espaço.
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33 - Abertura do Concuno PúbUco do traJeto delável entre a UA e a Estaçio da CP

Na Reunião de Cêmara de 21 de março, o Executivo Municipal deliberou aprovar o projeto

de execução e o procedimento por concurso público para a construçao do trajeto ciclãvel entre a

Universidade de Aveiro (UA) eaEstação da CP, com ovalor base de 532.44B,95€ (+IVA).

Integrado no PEDUCA, apresente empreitada vai clarificar otrajeto entre aEstaçAo da CP e

a UA, passando pelo Centro de Congressos de Aveiro (CCA), garantindo segurança a peões e

ciclistas, numa extensão de 2,4 km.

Entre as principais medidas destaca-se a construção de duas faixas ciclãveis em grande

parte dos arruamentos intervencionados, acriação de vias banalizadas que permitem a partilha da

faixa de rodagem entre as bicicletas e os automóveis e acriação de pista ciclãveis segregadas da

via automóvel em alguns troços do percurso, com destaque para a pista a construir em frente ao

CCA.

A empreitada tratam também de redefinir entroncamentos e praças, tais como o

entroncamento da Rua da AssociaçAo Humanitéria dos Bombeiros Voluntãrios com a Rua Mãrio

Sacramento, ou a remodelação da praça de junto à Estação da CP, passando esta aser uma praça

de téxis.

De resto, o projeto prevê a execução e melhoramento do pavimento rodoviário e da

sinalizaçAo luminosa ehorizontal ao longo de todo opercurso.

34 - RequaUficaçlo e valorizaçlo da Patelra de Fermentelos: Criaçlo de percursos
pedonais e clcláveis em Aveiro

oExecutivo Municipal tomou conhecimento, na Reunião de 21 de março, da adjudicação da

empreitada de requalificação e valorização da Pateira de Fennentelos, com acriação de percursos

pedonais ecicláveis, nos Municlpios de Aveiro eOliveira do Bairro, à empresa RECOLTE Serviços e

Meio Ambiente, SA, pelo valor de 433.693,B2€ (+IVA), dos quais 107.903,02 € (+IVA)

correspondem ao troço de Aveiro.

Esta obra da Polis Litoral Ria de Aveiro, devidamente acordada com aCâmara Municipal de

Aveiro (CMA) e que a CMA pagará na sua totalidade o valor relativo ao troço de Aveiro, tratará de
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construir um percurso pedonal e ciclâvel que vai fazer a ligação dos Parques Ribeirinhos de

Requeixo e do Carregal, de grande importância para a qualificação e valorização do território,

nomeadamente da zona da Pateira. os quais foram também receberam um relevante investimento

de qualificação pela Polis Ria de Aveiro.

Promoçlo pedonal eciclivel daPIteira

Aempreitada faz parte de uma rede de percursos em volta da Pateira, tendo por objetivo a

promoção da continuidade do percurso enquanto espaço pedonal e ciclâvel nao motorizado, a

IigaçAo do percurso a caminhos agrlcolas existentes, a promoção de descontinuidade da utilização

motorizada (como forma de não induzir o uso por velculos e meio de proteção dos valores

existentes), a promoção de espaços de estadia, de atividades lúdicas e de contemplação da

paisagem, a promoção de plataformas e espaços de apoio à pesca, acriação de uma identidade de

intervençao pelo reconhecimento da -imagem/produto- e pela leitura da intervenção, o ordenamento

e proteção dos espaços contlguos ao percurso, a preservaçao e promoção dos sistemas naturais

existentes earecuperação ambiental de espaços.

35 -Indndlos 2017: PIaDode apoio à reeonstruçlo de habitaçlo permanente

Na sequência do Plano de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente, relativo aos

incêndios que deflagraram no Municlpio de Aveiro. no ano de 2017, o Executivo Municipal, na

Reunião de 21 de março, tomou conhecimento do ponto de situaçao do processo das candidaturas

apresentadas à Comissão de Coordenação eDesenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Neste momento, das quatro candidaturas apresentadas, a CMA aprovou e apoiou a

execução da recuperaçao de duas das habitações atingidas, no valor global de investimento de

26.500,Ooe.

A CMA continua a desenvolver todos os procedimentos necessários para que uma terceira

candidatura possa vir a ser financiada, prevendo-se um valor de investimento para este caso que

ascende os 20,OOO.Ooe.

Por último, a quarta candidatura acabou por não ser aprovada já que o proprietário não

apresentou o comprovativo de propriedade do prédio, elemento essencial para o processo. para
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além de existirem problemas de legalizaçAo urbanlstica do edificado, que impedem o apoio da

autarquia.

136-EdIçIIo 2019 do Proje1o Futebol de Rua

Prosseguindo o forte trabalho de açAo social no nosso Municlpio) na Reunião de 21 de

março) o Executivo deliberou tomar conhecimento da realização da 161 edição do Projeto Futebol de

Rua. desenvolvido em Aveiro consecutivamente desde 2010.

Como estratégia inovadora de intervenção social. fomentando aaquisiçAo de competências

sociais, indispensáveis à capacitação e integração social de quem vive numa situação de pobreza e

exclusão social, e dando continuidade à iniciativa MMOVE-TE, Faz Acontecer", promovida em

conjunto com o Programa Juventude em Ação e com o PNED - Plano Nacional de I:tica no

Desporto, a CMA considera fundamental o apoio a esta iniciativa, para o crescimento social do

Municlpio.

137-Pro....o de Deoeentl'lllizaçlo

Na gestAo da CMA assumimos de forma clara aaposta na descentralização, num processo

politico em que o poder de gerir acoisa pública está progressivamente mais próximo dos Cidadãos,

cumprindo-se o principio da subsidiariedade. em que cada patamar de governação do Estado

assume responsabilidades em razão do sentido de eficiência e melhor conhecimento da realidade e

gestão dos recursos.

I: neste âmbito que nos envolvemos de forma intensa no trabalho da Descentralização, quer

na gestão da CMA, quer na gestão da Comunidade Intermunicipal da RegU!lo de Aveiro (CIRA) e da

Associação Nacional de Municlpios (ANMP), devendo também ser referido opapel ativo de pressão

politica favorável aesse processo, do Comité das Regiões da UniAo Europeia.

Chegada a fase de decisão politica sobre a implementação do pacote da Descentralização,

que foi desenvolvido pejo Governo e pela Assembleia da República, com uma participação muito
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especial e intensa da ANMP J queremos assumir todas as novas competências dispon(veis, fazendo

oem razao da progressiva capacitaçAo da CMA.

Nesse quadro, por opçAo voluntária e com adevida sustentabilidade, vamos assumir novas

competências em 2019, no âmbito dos Decretos-Lei jéem vigor e também no âmbito dos Decretos

Lei que entrarao em vigor nas próximas semanas, desenvolvendo um processo de capacitaçAo

institucional para assumirmos mais competências em 2020. e para assumirmos em 2021 todas as

competências definidas neste pacote da Descentralizaçao.

Queremos que a CMA seja um bom exemplo a nlvel nacional de desempenho das novas

competências, e continuaremos o trabalho politico na CMA, na CIRA e na ANMP, visando o seu

aperfeiçoamento (nécessério em vérios aspetos) e o seu aprofundamento com novos processos e

medidas legislativas.

Numa fase delicada da gestao do Estado, em que o Governo de Portugal empurra para as

Câmaras Municipais, despesas vérias em especial ao nlvel do investimento, que são da sua

responsabilidade, alegando incapacidade financeira do Orçamento do Estado que em regra não é

real, tratando-se apenas de uma opção de estratégia politica, temos de assumir com cuidado ecom

coragem, agestAo deste novo paradigma politico, em razão da defesa dos interesses eda qualidade

de Vida dos Cidadrlos que representamos.

Na Reunirlo de Câmara do passado dia 21 de março, o Executivo Municipal discutiu e

deliberou sobre este tema, oseguinte:

Competências assumidas

O Executivo Municipal deliberou aprovar a 8nunçlo de responsabilidades por parte da

CMA para o DL n.O 2212019, de 30 de janeiro respeitante ao domlnio da érea da Cultura por motivos

objetivos, que de seguida se explicitam:

a) Otrabalho que a CMA tem desenvolvido ao n(vel da gestao do Museu de Aveiro I

Santa Joana, com o enquadramento jurldico do Contrato Interadministrativo em vigor desde 1 de

agosto de 2015. com assinalével e reconhecido sucesso;

b) Otrabalho que a CMA está a iniciar ao nlvel da gestao da Igreja das Carmelitas,

com o enquadramento jurldico do Protocolo de Colaboraçao em vigor desde 13 de dezembro de

2018, perspetivando assumir asua gestao ao abrigo do artigo 10° do Decreto-Lei nO 2212019;

32



'

c ÂMARA MUNICIPAL
.A."VEIRD

c) Apossibilidade de continuar adesenvolver eaaprofundar um trabalho de promoçãc

dos valores culturais do Museu de Aveiro/Santa Joana e da Igreja das Carmelitas. com o

envolvimento das AssociaçOes e Agentes Culturais do Municlpio. da RegiAo e do Pais, e no âmbito

de uma operação devidamente integrada no trabalho de desenvolvimento cultural e promoçAo

turlstica que aCMA tem vindo aexecutar.

No mesmo sentido e em linha com a deliberação do Conselho Intermunicipal da

Comunidade Intermunicipal da RegiAo de Aveiro (CIRA), do passado dia 18 de março. o Executivo

Municipal deliberou aprovar aproposta desse 6rgAo. no que respeita ao Decreto-Lei n.o 21/2019. de

30 de janeiro. relativo à érea da EducacAo para 2019, autorizando a CIRA a assumir as

competências previstas neste diploma legal.

Competências nlo assumidas

Em sentido oposto. o Executivo Municipal deliberou aprovar 8 nlo 8ssunçlo de

r8sponl8bllldadea por parte da CMA para o DL n.O 20/2019, de 30 de janeiro respeitante ao

domlnio da érea da ProtecAo eSaúde Animal tendo em especial consideram os seguintes motivos:

a) A inexistência de Médico Veterinério Municipal. elemento absolutamente essencial

para o desempenho das competências em causa. estando em desenvolvimento o processo

concursal para asua contrataçAo;

b) Anecessidade de conhecer a realidade nomeadamente no que respeita ao domlnio

da segurança dos alimentos. assim como o trabalho das entidades que atualmente sAo competentes

egestoras dessas matérias:

c) A necessidade de capacitar devidamente os Serviços CMA para virem a

desempenhar as competências em causa.

De igual modo, e tendo na devida consideração adeliberação do Conselho Intermunicipal da

Comunidade Intermunicipal da RegiAo de Aveiro (CIRA). do passado dia 18 de março, o Executivo

Municipal deliberou aprovar aproposta desse 6rgAo, no que respeita ao Decreto-Lei n.o 2312019, de

30 de janeiro, relativo à área da Saúde para 2019. nlo autorizando a eiRA a assumir as

competências previstas neste diploma legal,
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o processo segue agora para apreciaçAo e votaçAo da Assembleia Municipal, na sua

Reunião Ordinéria de 1de abril.

38 - Comité das Regi6es da Unilo Europeia: Declaraçilo de Bucareste

o Executivo Municipal, na Reunião de 21 de março, deliberou tomar conhecimento da

"Declaração de Bucareste" emitida como documento de conclusões da 8.· Cimeira Europeia das

Regiões edas Cidades, pela sua relevante atualidade e importância politica, e onde Aveiro marcou

presença através do Presidente da CMA, José Ribau Esteves, membro do Comité das Regiões da

União Europeia (UE), indicado pelo Governo.

ADeclaração foca a importência de "reforçar a base democrética da União Europeia·, e de

·consolidar aação da UE anfvellocal para construir um futuro melhor para os nossos cidadãos·.

Realizada nos últimos dias 14 e 15 de março aCimeira foi mais um contributo para acoesão

eofortalecimento da União Europeia, da Europa edos Cidadãos,

39 - AquJsiçilode terrenos para o prolongamento da Rua Eng.o Basflio Tavares Lebre,
em Aradas

ACMA vai proceder ao prolongamento da Rua Eng.o Basrlio Tavares Lebre, Iigando-a à Rua

Professor Catarina, em Verdemilho. Esta obra vai ser uma mais-valia para a melhoria da circulação

viária junto à Escola Bésica do 1.0 Ciclo e ao Jardim de Infância de Verdemilho, melhorando a

segurança das operações de tomada elargada das Crianças.

A21 de março, na sua Reunião pública, o Executivo Municipal deliberou aprovar aaquisição

dos imóveis necessários à implementação do prolongamento da referida via, com uma área total de

6.992,89m2, pelo montante global de 100,694,8O€.
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40 - AdJudicaçlo da execuçlo de uma passagem hidráulica na Rua do Ribeirinho

A forte precipitaçao ocorrida no mês de novembro de 2018 provocou um arrastamento de

solos e destruiçao de parte da passagem hidráulica existente na Rua do Ribeirinho (arruamento

secundério de ligação do Municrpio de Aveiro ao Municlpio de Oliveira do Bairro), colocando em

causa das condições de segurança para a circulaçao autom6vel, obrigando as duas Câmara

Municipais adecidirem-se pelo corte de circulaçao viéria no local.

Com o projeto de intervenção para consírução da nova passagem hidréulica concluldo, a

CMA decidiu adjudicar a empreitada de execução da infraestrutura (através de procedimento por

consulta prévia), à empresa A. Malheiros, Lda., pelo valor de 32.671,QO€ (+IVA), dando

conhecimento do processo ao Executivo Municipal, na ReuniAo de 21 de março.

Em paralelo, foi assinado um Protocolo entre os Municlpios de Aveiro e de Oliveira do

Bairro, assumindo este Oltimo o encargo de transferir para a CMA, 50% do valor da empreitada,

correspondente a16.335,500 (+IVA).

41 - Aprovaçlo dos formulários de candidaturas ao Programa Municipal de Apolo às
Al80ciações

A CMA concluiu no final do último ano, um longo e importante trabalho de revisão dos

Regulamentos Municipais, que entraram em vigor em janeiro de 2019.

Um dos Regulamentos revisto foi o Regulamento Municipal de Apoio às Associaçees

(RMAA), onde, entre as principais alterações, se releva o facto de os formulérios de candidaturas ao

Programa Municipal de Apoio às AssociaçOes (PMAA) terem agora de ser submetidos a aprovaçao

do Executivo Municipal e as candidaturas passarem aser analisadas por uma Comissão designada

anualmente. consoante atipologia das entidades eas modalidades de apoio.

Dando cumprimento ao disposto no referido Regulamento, a 21 de março, o Executivo

Municipal deliberou aprovar os formulérios para apresentaçao de candidaturas por parte das

AssociaçOes e outras entidades beneficiérias no que diz respeito ao Apoio à Atividade Regular e

Atividade Regular para Associações Desportivas, Apoio ao Investimento, Apoio ao Investimento e

ainda o Relat6rio de Execuçao Flsica eFinanceira.
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Na mesma Reunião, e igualmente de acordo com o RMAA em vigor. o Executivo Municipal

deliberou aprovar acomposição das Comissões de Análise.

A CMA vai lançar nas próximas semanas o processo de candidatura ao PMAA 2019. dando

seguimento aesta deliberação.

42 - Cadudclade da djudlcaçlo para exploraçlo do Café-Esplanada do Jardim do
Largo da Fonte Nova

Na sua Reunião de 31 de julho de 2018, o Executivo Municipal deliberou adjudicar o

procedimento por concurso piJblico para a ConcessAo do Café-Esplanada do Jardim do Largo da

Fonte Nova.

Oconcorrente adjudicatário foi notificado a22 de agosto de 2018 da decisAo de adjudicaçAo

eda necessidade de apresentar os documentos necessários à formalizaçAo da ocupação do referido

espaço. situaçao que não se verificou no prazo definido para oefeito.

Como o segundo classificado do procedimento por concurso piJblico. tem o mesmo

representante na assinatura da proposta que oconcorrente ordenado em primeiro lugar, o Executivo

Municipal, na Reunião de 21 de março, deliberou declarar a caducidade e a não adjudicaçao do

presente procedimento por ausência de propostas.

Brevemente a CMA vai lançar um novo procedimento por concurso piJblico para estimular

um espaço central da Cidade de Aveiro, onde é passivei potenciar novas formas de dinamizaçAo da

zona envolvente ecaptar novos piJblicos, seguindo aopçAo politica de fixaçAo turlstica no Municlpio

e na Região, através da qualificaçAo de espaços inviáveis do ponto de vista turlstico e da

reabilitaçAo dos espaços existentes.

Essa deliberaçao será tomada na mesma reuniAo de Cêmara que vai lançar oconcurso de

concessão do Bar I Esplanada do Cais da Ribeira de Esgueira.
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43 - Acordo de Parceria do projeto VIA - Aveiro STEAM City, entre a CMA, VA,
Altice Labs, IT, Inovaria e CEDES

A21 de março, o Executivo Municipal deliberou aprovar o acordo de parceria entre a CMA e

os parceiros do projeto UIA - Aveiro STEAM City, Universidade de Aveiro (UA), Altice Labs, Instituto

de Telecomunicações (IT), Inovaria - Rede de InovaçAo de Aveiro eaAssociaçOes para um Centro

de Estudos em Desenvolvimento Sustentável- CEDES.

AcelebraçAo deste acordo edo acordo de financiamento entretanto jáassinado, propiciará a

transferência de 50% do valor do apoio financeiro total de 4,892,732€.

A CMA é lider desta operação, que conta com o importante envolvimento da Universidade

de Aveiro, da Altice Labs, do Instituto de TelecomunicaçOes, da INOVARIA edo CEDES.

44 - Relatório de MonitorizaçAo do Programa de Ajustamento Municipal do
Municfpio de Aveiro do 1.°, 2.° e 3.° trimestre de 2018

OExecutivo Municipal, na sua Reunião de 21 de março, deliberou tomar conhecimento da

informação respeitante ii execução do Programa de Ajustamento Municipal de Aveiro sobre o 1.°, 2.°

e 3° trimestre de 2018, assim como das conclusOes da Direção Executiva do Fundo de Apoio

Municipal, as quais expressam o cumprimento das obrigações e metas estabelecidas de forma

positiva, apresentando mesmo um desempenho superior ao esperado.

45 -Infclo das obras preparatórias para a reabilltaçlo da Rua do Gravito e da Rua do
Carmo

Entre 25 a29 de março estão em curso os trabalhos preparatórios de reabilitação da Rua do

Gravito edo Carmo, com remodelação dos ramais de abastecimento de égua, pela AdRA - Aguas

da Região de Aveiro.

Anunciada no final do mês de janeiro, aempreitada da Cêmara Municipal de Aveiro (CMA),

adjudicada ii empresa Ângulo Recto - Construções, tda, pelo valor de 516.389,81€ (+IVA), aguarda

apenas o visto do Tribunal de Contas, para que se possa iniciar. De vital importência em termos
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urbanlsticos e rodoviérios aobra tratam de renovar apavimentaçao. os passeios públicos, arede de

éguas pluviais eailuminaçAo pública.

Condicionamentos de transito

A intervenção da AdRA esté a causar alguns constrangimentos de trânsito no acesso e

salda das referidas ruas eà Rua do Carril que também é alvo da operação.

O desvio Rua do Gravito - Rua do Canno ou vice-versa. é feito via Rua Conselheiro Luis

Magalhães. Avenida Doutor Lourenço Peixinho. Rua Doutor Alberto Souto e Rua Engenheiro

Oudinot.

Por seu turno. o percurso alternativo à Rua do Carril acontece via Rua D. José IeTravessa

da Rua do Carril (rota que também pode ser realizada no sentido inverso).

A CAmara Municipal de Aveiro solicita a melhor compreensão e colaboraçAo de todos na

boa gestão desta operaçAo edas que brevemente se sucederão nesta zona da Cidade.

46 - Fase ftnal da reabllitaçlo da Eclusa Prlndpal no Canal das Pirimldes

Dando seguimento ao compromisso assumido de reabilitar as infraestruturas existentes nos

canais urbanos da Ria de Aveiro, e para conclusAc da obra de reabilitação do sistema de comportas

e eclusa principal no Canal das Pirâmides. foi necessério proceder ao corte de trAnsito viério e

pedonal da ponte móvel. que esté a ser alvo de decapagem e pintura. entre os dias 25 e 28 de

março. Recordamos que neste momento esté também impedida a navegaçAo através da eclusa

principal.

Esta empreitada insere-se num conjunto planeado de obras para reabilitação dos canais

urbanos da cidade levada a cabo pela CAmara Municipal de Aveiro (CMA). que conta jé com a

conclusAo da construção da nova Ponte de São João eda nova comporta do Canal do Paralso. ea

reabilitaçAo do Canal dos BotlrOes, estando em curso as empreitadas de qualificação da ·Ponte do

LaçoU eoreferido sistema de comportas eeclusa principal no Canal das Pirâmides.

ACMA prossegue o trabalho intenso com novos investimentos. apostando na qualidade. na

segurança eno conforto dos cidadãos. fazendo-o com adevida sustentabilidade técnica efinanceira,
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e gerindo bem a opçAo de cumprir os compromissos que assumimos, valorizando e promovendo

-Aveiro, Cidade dos Canaisw
•

47 - Câmara Municipal promove concuno infantil sobre a importincla da boa
allmentaçlo

Decorreu no dia 15 de março, a final do Concurso Mini Chef Gertal- TradiçOes Saudãveis,

uma iniciativa que pretende acentuar a importência da alimentação no crescimento e

desenvolvimento integral das crianças ejovens.

Este Concurso, destinado a todos os alunos do 4.° ano de escolaridade que almoçam nas

cantinas escolares, é uma das diversas iniciativas, destinadas ii Comunidade Educativa, que fazem

parte do plano de açao a implementar no âmbito do contrato de prestação do serviço de

fornecimento de refeiçOes nos estabelecimentos de Educaçao Pré-Escolar e do 1.° Ciclo do Ensino

Bãsico.

Na 1.· edição do Concurso, foram rececionadas 19 receitas que foram analisadas pelos

elementos do Júri, com vista ao apuramento dos 10 finalistas.

A final do Concurso decorreu nas instalaçOes da EFTA, entidade parceira, onde os alunos

finalistas confecionaram as suas receitas sob o olhar atento das respetivas famllias e do Júri

constituldo por elementos do Municlpio de Aveiro, da Gertal, SA, da EFTA e pelo Chef Hélio

Loureiro que presidiu oJúri.

Alunos foram 08 grandes vencedores

No final foi revelada avencedora, Margarida Alberty, aluna da EB da Glória, que confecionou

IIportobello MeganU
, uma receita conhecida pelos internautas eadaptada em conjunto com os pais.

O Chef Hélio Loureiro realçou o talento e determinaçao de todos os alunos finalistas, pela

sua participaçAo e agradeceu às famllias presentes, pelo incentivo e apoio dado aos participantes

que, desde o primeiro momento, demonstraram as suas capacidades na cozinha e um esplrito

salutar de entreajuda entre os finalistas.
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Aveiro, Paços do Municlpio, aos 26 dias de março de 2019

OPresidente da Câmara Municipal de Aveiro,

t.
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