
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 

I – MUNICÍPIO DE AVEIRO ABRE CANDIDATURAS PARA 

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que se encontram abertas as 

Candidaturas para atribuição de Apoio à Atividade Regular

época desportiva/ano lectivo 

Associações de Pais do Município de Aveiro

Por forma a simplificar o processo

Associações para uma sessão de esclarecimento sobre o P

Associações (PMAA), que se irá realizar no próximo dia 

Auditório do Centro de Congressos de Aveiro.

Com um balanço extremamente positivo relativo 

reiteramos a aposta na cooperação e no apoio às Associações Desportivas

áreas de grande importância no desenvolvimento do Município e na dinamização da 

Comunidade, por força do relevante interesse público, pelo que, além de todo o trabalho de 

cooperação que temos realizado ao nível do apoio logístico, da isenção de taxas, da cedênc

edifícios, equipamentos, transportes e materiais, entre outros, vamos continuar a juntar o apoio 

financeiro à atividade e aos investimentos das Associações do Município de Aveiro.

O Município informa que

Desportivas e de Pais até ao próximo dia 31 de janeiro, no Gabinete de Atendimento Integrado 

da Câmara Municipal de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova, ou enviados por correio para, 

Câmara Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, Apartado 244,
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MUNICÍPIO DE AVEIRO ABRE CANDIDATURAS PARA 

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E DE PAIS

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que se encontram abertas as 

Candidaturas para atribuição de Apoio à Atividade Regular e para Apoio ao Investimento

desportiva/ano lectivo 2017/2018, por parte das Associações Despor

ações de Pais do Município de Aveiro. 

Por forma a simplificar o processo, o Município de Aveiro convida

Associações para uma sessão de esclarecimento sobre o Programa Municipal 

, que se irá realizar no próximo dia 15 de janeiro, pelas 19.

Auditório do Centro de Congressos de Aveiro. 

Com um balanço extremamente positivo relativo ao primeiro ano de execução do PMAA

a aposta na cooperação e no apoio às Associações Desportivas

de grande importância no desenvolvimento do Município e na dinamização da 

Comunidade, por força do relevante interesse público, pelo que, além de todo o trabalho de 

cooperação que temos realizado ao nível do apoio logístico, da isenção de taxas, da cedênc

edifícios, equipamentos, transportes e materiais, entre outros, vamos continuar a juntar o apoio 

financeiro à atividade e aos investimentos das Associações do Município de Aveiro.

Município informa que as Candidaturas deverão ser apresentadas pelas

até ao próximo dia 31 de janeiro, no Gabinete de Atendimento Integrado 

da Câmara Municipal de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova, ou enviados por correio para, 

Câmara Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, Apartado 244, 3811-904 Aveiro.

Câmara Municipal de Aveiro 

MUNICÍPIO DE AVEIRO ABRE CANDIDATURAS PARA 

E DE PAIS 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que se encontram abertas as 

e para Apoio ao Investimento, para a 

2017/2018, por parte das Associações Desportivas e das 

o Município de Aveiro convida as respectivas 

unicipal Apoio às 

19.00h, no Pequeno 

ao primeiro ano de execução do PMAA, 

a aposta na cooperação e no apoio às Associações Desportivas e de Pais, como 

de grande importância no desenvolvimento do Município e na dinamização da 

Comunidade, por força do relevante interesse público, pelo que, além de todo o trabalho de 

cooperação que temos realizado ao nível do apoio logístico, da isenção de taxas, da cedência de 

edifícios, equipamentos, transportes e materiais, entre outros, vamos continuar a juntar o apoio 

financeiro à atividade e aos investimentos das Associações do Município de Aveiro. 

s Candidaturas deverão ser apresentadas pelas Associações 

até ao próximo dia 31 de janeiro, no Gabinete de Atendimento Integrado 

da Câmara Municipal de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova, ou enviados por correio para, 

904 Aveiro. 



Comunicamos ainda que a abertura dos processos de candidatura para Apoio às 

restantes Associações do Município serão divulgados posteriormente, tendo em conta os prazos 

definidos pelo Regulamento aplicável. 

Mais informações disponíveis na página eletrónica do Município em www.cm-aveiro.pt . 

 

II – REGRESSO DO FAMOSO, “AVEIRO, SABORES COM 

TRADIÇÃO”  

 

No âmbito do programa “Boas Festas em Aveiro”, de 10 a 15 de janeiro, regressa o 

festival gastronómico, “Aveiro, Sabores com Tradição”. 

Em tempos de São Gonçalinho, os encontros gastronómicos em grupos e da diáspora 

aveirense já ganharam tradição nos restaurantes de Aveiro. Desta feita e à semelhança de anos 

anteriores, os restaurantes da cidade foram convidados a criar um menu atrativo de pratos 

característicos e representativos de Aveiro a oferecer nas suas ementas, para que se perpetue 

na memória de turistas e munícipes, os sabores da cozinha tradicional aveirense. 

A intenção desta iniciativa é reforçar a gastronomia local como elemento identitário da 

Região no processo de promoção e fruição turística  Aveirense.  

Dos menus constarão iguarias bem conhecidas, tais como, Bolos de Bacalhau e 

Espetadas de Mexilhão, Sopa de Enguias, de Peixe ou Chora/Canja de Bacalhau, Ovos-Moles 

ou Cavacas, acompanhadas de Vinho ou Espumante da Região da Bairrada, vários Licores de 

Alguidar e Aguardente da Bairrada 

Os restaurantes aderentes estarão devidamente assinalados quer a partir do exterior 

quer com menus próprios no interior e são os seguintes: 

A Nossa Casa, À Portuguesa, Adega Tia Micas, Arco-da-Velha, Bacalhau & Afins, 

Cafeína dos Arcos, Cais da Tosca, Churrasqueira do Mercado, Giz Food & Drinks, Marinhas, 

Mercado do Peixe, Mestre do Leme, O Barril, O Centenário, O Lavrador, O Mercantel, Os 

Ceboleiros, Porta 36, Rebaldaria, Restaurante do Hotel Imperial, Restaurante Salpoente, 

Sombras Salgadas, Tasca do Sal, Tico-Tico e Trincadeira. 

 

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

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

 


