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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 172 de 10 de setembro de 2021 

 

I – DECLARAÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO E LUTO NACIONAL EM 

MEMÓRIA DE JORGE SAMPAIO 

Com profundo pesar, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) endereça a todos os 

Familiares, Amigos e Cidadãos as nossas sentidas condolências, pela morte na manhã desta 

sexta-feira, 10 de setembro, do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, manifestando a 

CMA um público Voto de Pesar pelo seu falecimento. 

Jorge Sampaio foi um homem altruísta que dedicou a sua vida à causa pública, facto que 

nos merece o nosso maior e melhor reconhecimento, e que nos serve de exemplo na persecução 

da defesa de causas e valores comuns à sociedade e ao desenvolvimento do País. 

Por tudo isto e por toda a sua Vida, em nome da Câmara Municipal de Aveiro escrevi e 

assino este Voto de Pesar, em honra à Vida e à Memória de Jorge Sampaio, ficando a nossa 

sentida homenagem, o nosso profundo reconhecimento e agradecimento. 

 

José Ribau Esteves 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 

II – “CULTURA PERTO DE SI”: EDIÇÃO DE FIM DE SEMANA 

CANCELADA 

- Luto Nacional pelo falecimento de Jorge Sampaio - 

As edições deste fim de semana da iniciativa “Cultura Perto de Si” foram canceladas 

devido ao cumprimento do Luto Nacional, devido ao falecimento do antigo Presidente da 

República, Jorge Sampaio. Assim os espetáculos previstos na sexta-feira para Aradas (10 de 



agosto), no sábado para Esgueira (11 de setembro) e no domingo em Nossa Senhora de Fátima 

(12 de setembro). 

Os espetáculos serão remarcados para data e hora futura, garantindo a CMA a sua maior 

e melhor divulgação pelas populações das respetivas localidades. 

O “Cultura perto de Si” é um programa da Câmara Municipal de Aveiro que desde 2018 

tem por missão promover, divulgar e descentralizar a cultura no Município de Aveiro, bem como, 

simultaneamente, criar laços entre as instituições envolvidas e a comunidade, cimentando redes 

de itinerância e troca de experiências culturais. 

 

Artes no Canal com alterações 

Pelo mesmo motivo a programação de animação prevista no programa do Artes no Canal 

– Mercado de Fusão, deste sábado, 11 de setembro, foi cancelada. O Artes no Canal mantém a 

sua realização, mas sem lugar a performance artística e musical em barco moliceiro, como tem 

sido hábito. 

 

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

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


