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Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 132, de 27 de outubro de 2017 
 

 

 

I – AVEIRO CAPITAL INTERNACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA    

 

A Câmara Municipal de Aveiro irá proceder à inauguração da XIII Edição da Bienal 

Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro no próximo sábado, dia 28 de outubro com início 

pelas 16h30 no Museu de Aveiro/Santa Joana.  

A inauguração será no dia 28 de outubro, pelas 16h30, no Museu de Aveiro | Museu 

Santa Joana, integrando-se no momento a entrega dos prémios aos vencedores do Concurso 

Internacional, seguindo-se a visita a Exposição principal e aos diferentes Locais onde se 

realizam as outras Exposições, terminando pelas 18h30, com o Concerto inaugural pela 

Orquestra Filarmonia das Beiras que irá interpretar um repertório barroco, com o aveirense 

Manuel Teixeira como Maestro Convidado, na Igreja de Jesus. 

Recorde-se que esta 13.ª edição da Bienal, uma das exposições de referência mundial 

na área da cerâmica artística, decorrerá de 28 de outubro a 4 de dezembro nos Museus de 

Aveiro e irá integrar várias iniciativas na Cidade: exposições, instalações, workshops e ateliers, 

programa para famílias, conferências e debates e visitas guiadas, apresentando cerca de 90 

obras de diversas partes do mundo.  

O Programa Completo pode ser consultado em www.cm-aveiro.pt. 

 

 

 

 



II – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO CONGRATULA-SE COM DECISÃO DA 

ADRA  

A Câmara Municipal de Aveiro congratula-se pela decisão da empresa AdRA – Águas da 

Região de Aveiro na oferta da água utilizada para o combate aos incêndios que afetaram a 

região de Aveiro nos dias 15 e 16 de outubro, tendo-se registado um consumo adicional de 

7.000m3 de água.  

Assim, qualquer cliente que tenha utilizado água na rede de pública para o combate aos 

incêndios e que venha a receber uma fatura com consumos anormais poderá contactar a AdRA 

solicitando a reanalise da referida fatura (mais informações em www.adra.pt).  

 

 

 

III – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO TEM EM CURSO AVALIAÇÃO DOS 

IMPACTOS DOS INCÊNDIOS NO TERRITÓRIO 

 

Na sequência dos incêndios dos passados dias 15 e 16 de outubro, a Câmara Municipal 

de Aveiro (CMA) estabeleceu um conjunto de procedimentos internos para no sentido de 

coordenar as ações no terreno de levantamento e caracterização do impacto, estando o 

processo a ser gerido pelo Gabinete de Proteção Civil da CMA, devendo as comunicações ser 

dirigidas para o email: smpc@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 

 


