
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º178, de 09 de novembro de 2019 

 

CÂMARA DE AVEIRO PARTICIPOU NO ENCONTRO  

“CITIES FOR EUROPE – COOPERATION MEETING” EM BERLIM 

Ontem, dia 8 de novembro, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) participou em Berlin no 

encontro “Cities For Europe – Cooperation Meeting “, organizado pela “A Soul Four Europe”, com 

o alto Patrocínio da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. 

Sob o Lema «30 Years after the Fall of the Wall: Europe From the “botton –up”», este 

encontro que juntou decisores políticos de cidades europeias, representantes de diversos 

organismos europeus, ONG’s, diferentes atores da cena social e peritos internacionais nas áreas 

económica, cultural e social ao nível europeu e internacional, realizou-se no contexto das 

comemorações dos 30 anos da queda do Muro de Berlin e do tradicional discurso anual “ The 

European Speech” da Presidente da Comissão Europeia. 

Aveiro foi uma das cidades europeias convidadas a participar no referido encontro, tendo 

sido representada pelo Presidente José Ribau Esteves, que na sua qualidade de Presidente de 

Câmara foi um dos convidados do plenário de discussão pública intitulado “Europe from the botton 

up: the joint responsibility of the basis for the success of Europe”. Na sua intervenção, além de 

uma nota de apresentação de Aveiro, o Presidente da CMA exortou os Europeus a pararem o 

debate sobre o brexit, a deixar de falar de quem vai embora da União Europeia, e a intensificar o 

debate e os cuidados com os que estão na União Europeia e querem estar e fazer mais e melhor 

pela Europa e pelos seus Cidadãos. 

Ainda no mesmo enquadramento, a CMA foi convidada para participar no painel “Cultural 

and Democratic development strategy for European cities through the instrument of European 

Capital of Culture”, tendo sido representada pelo Presidente Ribau Esteves e pelo seu Assessor 

Cultural José Pina. 



Esta participação que muito honra o Município de Aveiro, dado que foi a única cidade 

portuguesa convidada, reveste-se de particular significado, considerando o conjunto de 

participantes e de entidades representadas, e pelo facto de ter permitido transmitir as nossas 

perspetivas, estratégias e objetivos que se pretendem atingir relativamente ao papel que a cultura 

tem no desenvolvimento do nosso território, na promoção de uma cidadania mais ativa e no 

contributo essencial no apoio à construção da identidade europeia e dos seus valores 

democráticos. 

Simultaneamente algumas das matérias alvo do trabalho desenvolvido nos últimos tempos 

pela CMA no desenvolvimento do novo Plano Diretor Municipal, do Plano Estratégico para a 

Cultura 2019-2027 e do processo de Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, 

como os objetivos estratégicos, os desafios e oportunidades, o legado do processo de construção 

da candidatura e a participação dos diferentes sectores da sociedade de Aveiro neste processo, 

foram outros dos assuntos apresentados e analisados.  

Esta participação que se demonstrou extraordinariamente positiva ao nível da afirmação 

do nosso processo de Candidatura, integra a nossa estratégia de diplomacia política e cultural que 

tem vindo a ser desenvolvida pela CMA no âmbito da Candidatura a Capital Europeia da Cultura 

2027. 

[fotografia em anexo] 

 

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

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


