
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 124, de 22 de setembro de 2017 
 

 

I – BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME | ASSINATURA DO PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO   
 

Foi hoje assinado o Protocolo de Cooperação financeira entre a Câmara Municipal de 

Aveiro e o Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro, para comparticipação da renda do novo 

espaço localizado nas proximidades da Escola das Barrocas / Agras, representando um apoio 

anual de 12.000€.     

O Banco Alimentar de Aveiro, em atividade desde 1997, tem promovido a recolha e 

distribuição de toneladas de produtos, apoiando centenas de instituições na Região de Aveiro, 

encontrando-se instalado no edifício onde até ao passado dia 01 de janeiro de 2017 também 

operava a empresa municipal de mobilidade MoveAveiro. 

Com o início dos trabalhos da empreitada do Centro Coordenador de Transportes de 

Aveiro concretiza-se também a mudança de instalações do Banco Alimentar contra a Fome de 

Aveiro, numa operação que decorrerá durante o fim de semana, apoiada pelos Serviços da 

Câmara Municipal de Aveiro, num processo exemplar de articulação institucional entre as duas 

Entidades.  

Importa ainda referir que a alteração de instalações representa uma oportunidade de 

melhoraria as condições de armazenamento, incluindo a capacidade de armazenamento a frio, 

assegurando que a atividade desenvolvida continua com os elevados padrões de qualidade do 

serviço que a caracterizam. 

O Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro inicia a sua atividade no novo espaço a 

partir da próxima segunda-feira, dia 25 de setembro.   

 



II – CONFERÊNCIA EUROPEIA DE CIDADES CANDIDATAS A CAPITAL 

EUROPEIA DA CULTURA     

 

O Município de Aveiro participa na primeira Conferência da Rede Europeia de Cidades 

Candidatas a Capital Europeia da Cultura, nos dias 22 e 23 de setembro na Cidade de Cidade 

de Cluj-Napoca, na Roménia e organizada pelo Centro Cultural Cluj e pela Casa Municipal da 

Cultura de Cluj. 

Esta Rede, constituída pelas cidades candidatas e cidades vencedoras do projeto 

Capital da Cultura, pretende tornar-se uma plataforma que apoie uma abordagem sustentável do 

planeamento das referidas cidades com o objetivo de facilitar e incentivar a implementação dos 

diferentes projetos de candidatura, independentemente dos resultados da competição. 

A conferência constitui-se como o primeiro momento da criação de um espaço de 

partilha e de colaboração e parceira para todas as cidades que reconhecem o papel da cultura 

no desenvolvimento urbano sustentável. 

Esta participação insere-se no desenvolvimento do processo de Candidatura de Aveiro a 

Capital Europeia da Cultura 2027, ano em que Portugal vai poder voltar a ter uma Capital 

Europeia da Cultura, dando continuidade à aposta de trazer a Aveiro um evento da maior 

importância com expressão nacional e internacional na área cultural.  

 

 

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

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

 


