
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º135, de 15 de julho de 2021 

 

Reunião de Câmara – 15 de julho de 2021 

Apresentamos por este meio a informação sobre as principais deliberações da Reunião 

do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro, realizada hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, nos 

Paços do Concelho. 

 

1. Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro | apoio financeiro 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo a estabelecer entre a CMA e a 

Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro (APOMA) representando um apoio financeiro 

de 23.000€ com o objetivo de apoiar a divulgação, aquisição e promoção de Ovos Moles de Aveiro, 

dando cumprimento ao estabelecido no Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 

Económica para 2021 – Operação Anti Covid-19. 

Neste âmbito serão produzidos sacos identitários e novas caixas para comercialização e 

oferta de Ovos Moles de Aveiro, novos folhetos bilingues de promoção dos Ovos Moles assim 

como participação e apoio nas realização de eventos de promoção que a Câmara Municipal venha 

a organizar.  

  Recentemente, com a reabertura da Antiga Estação de Comboios de Aveiro, a APOMA 

integrou também a equipa de gestão da sua nova Loja (no rés-do-chão) dedicada aos três produtos 

identitários: Ovos-moles, Sal e Vinhos e Espumantes da Bairrada, reforçando assim a sua 

importância enquanto entidade apostada na preservação e promoção do seu património cultural. 

 

 

 



2. Sociedade Columbófila da Casa do Povo de Cacia | apoio pontual 

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar atribuir à Sociedade Columbófila da Casa do 

Povo de Cacia um apoio pontual no montante de 2.500€, para a realização do Campeonato 

Concelhio de Columbofilia 2021, integrado no Programa Municipal de Apoio às Associações. 

O Campeonato Concelhio de Columbofilia será disputado entre as quatro coletividades 

sediadas no Município de Aveiro, tendo como principal objetivo a divulgação e promoção da 

columbofilia e do pombo-correio.   

 

 

3. Doação de Azulejos à Câmara Municipal 

 

O Executivo Municipal deliberou aceitar e agradecer ao Sr. Paulo Neves e Família a 

doação dos dois painéis de Azulejo datados de 1929 da Empresa Olarias Aveirense, bem como 

dos azulejos padrão, da mesma Fábrica, existentes no átrio da casa, que irão incorporar e 

enriquecer a coleção do Museu da Cidade | Banco do Azulejo de Aveiro.  

 

 

4. Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal, a Paróquia de Nossa Senhora da 

Glória e a Irmandade de Santa Joana Princesa  

 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o Acordo de Colaboração assinado no passado 

dia 13 de julho entre a Câmara Municipal, a Paróquia de Nossa Senhora da Glória e a Irmandade 

de Santa Joana Princesa aquando da reabertura da Igreja das Carmelitas. 

No âmbito deste Acordo de Colaboração a Irmandade de Santa Joana Princesa 

assegurará a abertura regular do espaço, sacristia e núcleo museológico para visitação, fazendo 

também uso do edifício de apoio existente contiguo à Igreja como espaço para desenvolvimento 

das suas atividades e acolhimento do aparato em uso nas procissões e demais cerimónias.   

Com um investimento de aproximadamente 120.000€ a intervenção na Igreja das 

Carmelitas incidiu na resolução de patologias associadas à humidade, reparação das paredes 

interiores e tratamento e recuperação dos pavimentos de padeira, bem como limpeza das pedras 

de fachada, substituição da cobertura da Sacristia e reformulação do sistema de águas pluviais. 

A Igreja das Carmelitas reabriu requalificada, proporcionando ao visitante uma nova 

experiência de fruição garantida pelo Núcleo Museológico agora criado, onde se podem apreciar 

objetos que contam a história do Convento de São João Evangelista, para além de um circuito 



interpretativo da própria Igreja das Carmelitas, que contextualiza e clarifica o visitante sobre a 

história e composição deste verdadeiro tesouro de Aveiro. 

 

 

5. Fundo de Apoio a Famílias | atribuição de apoios 

 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal que 

aprovou apoios económicos a mais 2 famílias residentes em Aveiro no valor global de 1.170,16€, 

no âmbito dos “Apoios Sociais a Cidadãos e Famílias Carenciadas”, do Fundo de Apoio a Famílias. 

Para dar resposta a estas situações, a CMA utiliza o Fundo de Apoio a Famílias, que tem 

para 2021 uma verba total de 150.000€, um valor superior em 50% ao de definido para mesmo 

Programa em 2020, mas que será dotado do valor que se verificar necessário. 

Os apoios do PAAASE 2021, que integram a área social e muitas outras, estão disponíveis 

em: https://covid19.cm-aveiro.pt/.  

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


