
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º210, de 23 de dezembro de 2019 

 

I – CÂMARA MUNICIPAL DIVULGA APOIO A ASSOCIAÇÕES  

DESPORTIVAS E DE PAIS 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) assinou na última sexta-feira, em sessão pública 

que se realizou no pequeno auditório no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os contratos de 

apoio financeiro com Associações Desportivas e de Pais, no âmbito do Programa Municipal de 

Apoio às Associações. 

Seguimos a estratégia política assumida, de rigor e clarividência absoluta com os nossos 

concidadãos, divulgando a lista de apoios contratualizados para o apoio à atividade regular, o 

apoio ao investimento e apoio à realização de atividades pontuais: 

Associação 
Apoio Atividade 

Regular 

Apoio ao 

Investimento 

Apoio às 

Atividades 

Pontuais 

Associações de Pais 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação 

da Escola EB1 e Jardim de 

Infância de Santiago 

1.200€ --- --- 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação 

da Escola EB1 da Glória 

1.000€ 500€  

APEVECA – Associação de 

Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Básica 

da Verca Cruz de Aveiro 

2.000€   



APRESA – Associação de 

Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos da 

Escola e Jardim de Infância 

da Presa 

750€   

APEDE – Associação de Pais 

e Encarregados de Educação 

da Escola Básica e Integrada 

de Eixo 

1.500€ 500€  

Associações Desportivas 

Casa do Povo de Esgueira 5.000€ 5.000€ --- 

Associação Recreativa e 

Cultural da Barroca 
5.000€ --- --- 

Associação Desportiva e 

Cultural de São Jacinto 
7.000€ 15.000€ --- 

Associação Desportiva de 

Nariz 
4.000€ 800€ --- 

Associação Recreativa e 

Cultural de Oliveirinha 
5.000€ 5000€ --- 

Alavarium – Andebol Clube de 

Aveiro 
23.000€ --- --- 

Coletividade Popular de Cacia 4.500€ 6.000€ --- 

Clube do Povo de Esgueira 35.000€ 131.600€ --- 

Clube de Voleibol de Aveiro 5.000€ --- --- 

Clube de Natação – Amarra 

ao Cais 
1.000€ 1.100€ --- 

Centro Desportivo São 

Bernardo 
32.000€ 3.000€ --- 

CENAP – Centro Atletico 

Povoa Pacense 
26.000€ 15.000€ --- 

IDEC – Instituto 

Desenvolvimento e Estudos 

de Cacia 

--- 5.000€ --- 

Grupo Desportivo Eixense 6.000€ 164.000€ --- 

Futebol Clube Bonsucesso 20.000€ 44.000€ --- 

Escola Gímnica de Aveiro 4.000€ 5.000€ --- 

Clube Ténis de Mesa da 

Oliveirinha 
5.000€ --- --- 

Clube Estrela Azul 13.400€ 15.000€ --- 



 

Estão pois criadas as condições necessárias, para que a opção política assumida no atual 

mandato, de apoiar financeiramente as Associações do Município continue a sua execução, com 

o cumprimento em absoluto dos contratos assinados.  

A aposta da CMA no continuado e crescente fortalecimento do Movimento Associativo 

Municipal sublinha-se pela sua importante relevância social, económica e política, e de uma forma 

Clube dos Galitos 46.500€ 16.700€ --- 

Sporting Clube de Aveiro 32.500€ 20.700€ --- 

Associação Desportiva de 

Taboeira 
30.000€ 5.400€ --- 

Agarrados ao BTT Clube 3.500€ -- -- 

KASA – Associação de 

Karate-Do Shotokan Kase Ha 
-- -- 1.000€ 

ACREMA – Associação 

Cultural, Recreativa e 

Desportiva de Mataduços 

1.000€ 16.500€ -- 

Clube de Ténis de Aveiro 4.000€ 4.600€ -- 

AVELA – Associação 

Aveirense de Vela de 

Cruzeiro 

6.000€ -- -- 

Nucleo do Sporting Clube de 

Portugal de Aveiro 
550€ 1.700€ -- 

Remateribalta Clube 2.000€ -- -- 

Mocidade Desportiva 

Eirolense 
2.000€ 1.800€ -- 

Associação Columbófila de 

Esgueira 
3.250€ -- -- 

Clube Automóveis Clássicos 

da Feira 
  2.500€ 

Clube de Caça e Pesca de 

Aveiro/Vouga 
1.000€   

Grupo Desportivo de Azurva  6.800€  

Sociedade Columbófila de 

Aveiro 
 1.250€  

Associação de Andebol de 

Aveiro 
2.000€   

Clube de Judo IPPON 2.000€ 3.500€  



proporcional à atividade de cada uma das Associações, cuidando de uma relação equilibrada em 

todo o Município e com todas as Associações. 

Destacamos os apoio à colocação do relvado sintético do Grupo Desportivo Eixense, o 

financiamento do estudo prévio do kartódromo do Grupo Desportivo de Azurva, bem como a 

mudança da cobertura do pavilhão do Clube do Povo de Esgueira e o piso sintético da ACREMA. 

Realçamos ainda o importante processo de conceção e construção do novo Complexo de 

Campos de Treino (2,8M€) do Estádio Municipal de Aveiro (EMA), no âmbito da parceria entre a 

Câmara Municipal de Aveiro e o Sport Club Beira-Mar (SCBM), que terá como fim a instalação da 

Academia de formação do Clube, nos terrenos a nascente do EMA e que deverá arrancar no 

primeiro trimestre do novo ano de 2020. 

No discurso protocolar, o Presidente da CMA, José Ribau Esteves, explicou ainda que na 

zona do EMA irá nascer “uma piscina municipal e um pavilhão com quatro campos completos”, 

honrando os clubes e atletas de todo o Município que ao longo de todo este tempo nunca 

dispuseram destas infraestruturas, colocando definitivamente Aveiro no mapa desportivo nacional, 

mas também sendo parte de uma estratégia política importante de mais e melhor qualidade de 

vida para todos os cidadãos aveirenses. 

 

II – “AVEIRO, SABORES COM TRADIÇÃO”  
CELEBRA GASTRONOMIA DE 6 A 13 DE JANEIRO 

 

- Cerca de 30 restaurantes com menus entre os 10 e 30 euros- 

O festival gastronómico “Aveiro, Sabores com Tradição” está de regresso à cidade dos 

canais, entre os dias 6 e 13 de janeiro, celebrando à mesa de 29 restaurantes a incrível diversidade 

de produtos endógenos que a região proporciona. Promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, a 

iniciativa integra o programa de animação ‘Boas Festas em Aveiro’, que assinala em 2020 a sexta 

edição, e propõe uma experiência de degustação para todos os gostos, numa aposta que varia 



entre propostas gastronómicas mais tradicionais às mais contemporâneas, com menus que variam 

entre os 10 e os 30 euros.  

Para o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, “este evento tem como 

principal objetivo a divulgação da gastronomia tradicional aveirense, num momento único no ano, 

em que festejamos o Natal, o Ano Novo e a festa em honra de São Gonçalinho. Esta é também 

uma operação de marketing territorial que faz parte do Boas Festas em Aveiro e que permite aos 

nossos cidadãos, e a quem nos visita por esta altura, uma experiência diferente, inspirada na Ria 

de Aveiro, no Sal e nos Ovos Moles, como não poderia deixar de ser”, concluiu. 

A edição deste ano traz como principal novidade o Menu Prova, uma opção para relaxar 

ao final do dia, que, por 10 euros, propõe a degustação de dois petiscos, harmonizados com copo 

de vinho ou Espumante da Bairrada. As propostas para este menu-prova, disponível apenas nos 

restaurantes À Portuguesa, Cais da Tosca, Quatro Nós e Cais do Pescado, variam entre fritadinha 

de pastéis de bacalhau, carapauzinhos, ovas de bacalhau, mexilhões em cama de açorda de 

coentros, gratinados com mozarella ou em vinagrete. Há ainda telha de ovos moles para 

conquistar os paladares com preferências doces. 

Já nos restantes 25 restaurantes, que se associaram a este festival para celebrar a 

autenticidade dos produtos da região, é possível saborear uma experiência gastronómica rica e 

variada com menus completos entre 15 e 30 euros, com entrada, prato, sobremesa e copo de 

vinho da Bairrada. No final da refeição e para ajudar à digestão é oferecida a tradicional “Bandeja 

de Aveiro”, composta por licor de Aveiro, abafado ou aguardente da Bairrada. 

Durante uma semana, o festival coloca em destaque algumas das iguarias mais icónicas 

da identidade gastronómica da região, ora elevando as propostas do receitário tradicional ora 

surpreendendo com abordagens mais contemporâneas. O bacalhau, que ostenta o estatuto de 

Especialidade Tradicional Garantida, será um dos mais fiéis amigos à mesa desta incursão 

gastronómica, seja em caldeirada, assado, com natas, na telha, em bolinhos. Para além da chora 

de bacalhau, há ainda línguas, bochechas e samos de bacalhau, outrora consideradas 

desperdícios e hoje elevadas a iguarias. Para além dos produtos do mar, de onde se destacam o 

linguado, a raia, o petinga, o robalo e a dourada, o festival aposta também em produtos da Ria, 

onde a enguia, em caldeirada, frita ou de escabeche, se junta às ostras, aos mexilhões e às 

ameijoas, confecionadas de acordo com a especialidade de cada restaurante.  

Para além dos produtos tradicionais, a iniciativa “Aveiro, Sabores com Tradição” abre 

também portas à inovação, revisitando ou inovando em propostas gastronómicas com produtos 

que começaram a ser explorados na região, fruto do surgimento de novos nichos de mercado e 



de novas tendências gastronómicas, como por exemplo a Flor do Sal, a salicórnia, as ostras, as 

algas e as conservas. 

As sobremesas têm também assinatura do vasto legado gastronómico doce da cidade, 

com os ovos-moles a erguerem o baluarte gastronómico da Região. O arroz doce, a aletria, os 

bilharacos, as castanhas de ovos, o leite-creme, o Pão-de-Ló, as cavacas e o Bolo de Santa Joana 

são apenas algumas das sobremesas que poderão ser degustadas, sem pecado, até 13 de janeiro 

de 2020. 

O objetivo deste evento gastronómico é o de promover e celebrar o que de melhor se 

produz na região, pelo que todos os menus são harmonizados com vinhos ou espumantes da 

Bairrada, região cuja diversidade de oferta lhe valeu o reconhecimento nacional e internacional 

nos tintos e brancos, na Casta Baga, autóctone da região, e nos digestivos, com as aguardentes 

vínicas. 

As reservas para o “Aveiro, Sabores com Tradição” podem ser efetuadas diretamente 

junto dos 29 restaurantes aderentes. 

 

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

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


