
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – CORTA MATO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO

Realizou-se na manhã desta quarta

Aveiro, a primeira edição do Corta Mato do Município de Aveiro, destinado a todos os alunos dos 

Agrupamentos e Escolas de Aveiro

Numa iniciativa que contou com a participação de cerca de 1500 

professores, auxiliares e staff 

prioridade à educação e ao desporto, com o

saudável entre alunos, bem como promoção

[fotografias em anexo]

 

II – AVEIRO 

Informamos que, de acordo com 

09h00, pela empresa Icon-Key

para o próximo fim de semana, de 14 a 16 de deze

Câmara Municipal de Aveiro. 

A CMA desenvolveu todos os esforços possíveis para garantir todas as condições 

necessárias à organização do presente evento, nomeadamente e não exclusivamente: 

1. Na promoção do evento em diferentes suportes e meios de comunicação;           

2. No apoio logístico, através da disponibilização de estruturas de apoio ao evento, 

instalações elétricas, entre outras; 

3. No reforço do apoio de Recursos Humanos, quer no apoio a

apoio ao horário alargado do Parque de Estacionamento;
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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 187, de 12 de dezembro de 2018

CORTA MATO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO

na manhã desta quarta-feira, dia 12 de dezembro, no Parque da Cidade de 

a primeira edição do Corta Mato do Município de Aveiro, destinado a todos os alunos dos 

de Aveiro. 

Numa iniciativa que contou com a participação de cerca de 1500 pessoas

staff técnico, a CMA prossegue assim na sua estratégia política de 

prioridade à educação e ao desporto, com o fomento da atividade física, a difusão

bem como promoção do intercâmbio entre Agrupamentos

[fotografias em anexo] 

AVEIRO BEER & WINE FEST CANCELADO

e acordo com o comunicado esta manhã, dia 12 de dezembro, pelas 

Key S.A., a edição do Aveiro Beer & Wine Fest marcada inicialmente 

para o próximo fim de semana, de 14 a 16 de dezembro, foi cancelada por razões alheias à 

 

desenvolveu todos os esforços possíveis para garantir todas as condições 

necessárias à organização do presente evento, nomeadamente e não exclusivamente: 

Na promoção do evento em diferentes suportes e meios de comunicação;           

No apoio logístico, através da disponibilização de estruturas de apoio ao evento, 

instalações elétricas, entre outras;  

No reforço do apoio de Recursos Humanos, quer no apoio a

apoio ao horário alargado do Parque de Estacionamento; 
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CORTA MATO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO 

feira, dia 12 de dezembro, no Parque da Cidade de 

a primeira edição do Corta Mato do Município de Aveiro, destinado a todos os alunos dos 

pessoas, entre alunos, 

prossegue assim na sua estratégia política de 

, a difusão da competição 

Agrupamentos e Escolas. 

BEER & WINE FEST CANCELADO 

esta manhã, dia 12 de dezembro, pelas 

veiro Beer & Wine Fest marcada inicialmente 

foi cancelada por razões alheias à 

desenvolveu todos os esforços possíveis para garantir todas as condições 

necessárias à organização do presente evento, nomeadamente e não exclusivamente:  

Na promoção do evento em diferentes suportes e meios de comunicação;            

No apoio logístico, através da disponibilização de estruturas de apoio ao evento, 

No reforço do apoio de Recursos Humanos, quer no apoio ao evento, quer no 



4. Na contratação de serviços complementares de apoio ao evento (ex.: serviços 

de limpeza); 

5. Na isenção de taxas de ocupação do Mercado, por reconhecer a mais-valia que 

este tipo de eventos representam na dinamização do Mercado Manuel Firmino e 

no apoio à atividade económica dos nossos operadores. 

Importa ainda referir que este evento, na sua génese foi apresentado CMA pela entidade 

que representa a marca Cerveja Maldita, produto desenvolvido em Aveiro. Em conjunto com 

essa entidade foram dinamizados os eventos: Iberian Awards Aveiro & Iberian Beer Festival em 

2016, e o Aveiro Beer Fest & Aveiro Christmas Fest em 2017, tendo sido o nosso interlocutor em 

todo o processo o Sr. João Sousa, responsável pela área de Comunicação dessa empresa.  

Na edição do Aveiro Beer Fest de 2018, e para a edição de 2018 do Christmas Beer 

Fest, a entidade promotora foi a Icon-Key S.A., também ela representada pelo Sr. João Sousa, 

que recentemente saiu da empresa titular da Cerveja Maldita.  

Assim, e de acordo com a informação agora prestada, é facilmente entendido que a 

Câmara Municipal de Aveiro, reconhecendo a mais-valia deste tipo de iniciativas, envidou todos 

os esforços necessários à sua concretização, sendo absoluta e totalmente alheia às razões das 

quais resultaram o cancelamento deste evento. 

A Câmara Municipal de Aveiro lamenta desde já o sucedido, apelando à compreensão 

de todos, mostrando-nos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


