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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º173, de 30 de outubro de 2019 

 

I – UM MINUTO DE BARULHO CONTRA A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) associa-se à campanha NãoFiqueÀEspera - Não à 

Violência Doméstica que pretende alertar para a violência doméstica, com a realização de um 

minuto de barulho, esta quarta-feira, dia 30 de outubro às 15h30. 

A CMA irá assinalar este momento na zona exterior do Centro de Congressos de Aveiro, 

e simbolicamente com o tocar dos sinos do edifício dos Paços do Concelho, de forma a relembrar 

as 30 vitimas que já morreram em 2019 e procurando evitar que haja mais vitimas. 

Além da CMA juntam-se a esta iniciativa entidades como a APAV, a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses e a Altice, juntam-se também a Associação Portuguesa de Contact 

Center e a Federação Portuguesa de Futebol, além da Liga Nacional de Bombeiros, entre outras. 

 

II – GALARDÃO ECO-ESCOLAS AVEIRO 2019 

Hoje, dia 30 de outubro, pelas 18h30, no Centro de Congressos de Aveiro, vai ter lugar a 

cerimónia de entrega do Galardão Eco-Escolas 2019. 

A cerimónia que terá a presença de cerca de 300 pessoas, entre alunos, professores, 

educadores e encarregados de educação, contará também com a presença do Presidente da 

Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e do Vereador do Ambiente, João Machado. 

A sessão deste ano reserva-nos um momento especial, com a peça de teatro “Família 

Plastik” com texto, conceção artística e direção de Cláudia Stattmiller, produção da START-

TEATRO, e com algumas surpresas musicais, num projeto em que participaram 15 



escolas/agrupamentos, e que são agora convidadas a receber as “Bandeiras Verdes” e os prémios 

dos desafios 2018/19.  

O Galardão Eco-Escolas 2019 faz o reconhecimento do trabalho de todos os que 

contribuíram para tornar mais sustentável o dia-a-dia da escola e da comunidade onde esta se 

insere.  

A Câmara Municipal de Aveiro, na sequência da sua política de ambiente, apoia a 

implementação do Programa Eco-Escolas em todos os estabelecimentos escolares também neste 

ano letivo de 2019/2020. Pretendemos continuar promover, em cooperação com as escolas, ações 

na área temática do ambiente, da cidadania, entre outras, que constam do Programa de Ação 

Educativa do Município de Aveiro (PAEMA). 

 

Escolas participantes no Galardão Eco-Escolas: 

• Agrupamento de Escolas José Estevão; 

• Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe. 

• Centro Educativo de São Bernardo; 

• Centro Escolar de Santiago; 

• Escola Básica e Jardim de Infância de Póvoa do Paço; 

• Escola Básica e Jardim de Infância de Sarrazola; 

• Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima; 

• Escola EB 2,3 S. Bernardo; 

• Escola EB1 Areias de Vilar; 

• Escola EB1 de Azurva; 

• Escola EB1/JI da Presa; 

• Escola EB1/JI do Solposto; 

• Escola EB1/JI dos Areais; 

• Escola Profissional de Aveiro; 

• Instituição Florinhas do Vouga; 

 

III – CÂMARA MUNICIPAL RECEBE ESTUDANTES 

INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

À semelhança de anos anteriores, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), 

Ribau Esteves, recebe os alunos internacionais da Universidade de Aveiro (UA), numa cerimónia 



que vai decorrer na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, no Grande Auditório do Centro de 

Congressos de Aveiro, pelas 17h00. 

Uma importante ação de reafirmação da importância da vida académica para a Cidade de 

Aveiro, fortalecendo o compromisso de crescimento conjunto entre as duas instituições, fazendo 

também mais e melhor pela Universidade, pela Cidade e pelo Município, no processo crescente 

de internacionalização e de abertura de Aveiro à Europa e ao Mundo. 

Este será também o momento para desafiar os alunos a abraçarem esta aposta, que é de 

todos, da Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura. 

 

Aveiro no espaço internacional 

Com esta ação, a CMA pretende promover a relação dos nossos concidadãos com os 

nossos estudantes, em específico os de outras nacionalidades, procurando o desenvolvimento do 

multiculturalismo e a divulgação de Aveiro, Universidade e Município além-fronteiras. Esta ação é 

também resultado da participação de Aveiro na Rede EUniverCities, cujo último encontro 

internacional aconteceu em Aveiro, no início de maio de 2019. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


