
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

ENTRE A CM AVEIRO E A MATADOUROS DA BEIRA LITORAL, S.A.

-

No próximo dia 21 de dezembro, pelas 11h00, terá lugar a assinatura do acordo de 

regularização de obrigações entre a Câmara Municipal de Aveiro

Litoral S.A. no seu edifício, na Zona Industrial de Taboeira. 

Após a venda em hasta pública do t

Sacobão à antiga EN 109, em Aradas, à empresa Irmãdona Supermecados S.A., pelo valor de 

2.555.000,00€, e respetiva homologaç

obrigações entre a Câmara Muni

Desta forma e de acordo com o protocolo celebrado à altura entre a CMA e a PEC

– Indústria de Produtos Pecuários de Aveiro, Coimbra e Viseu, S.A. (07SET00) e posteriormente 

com a Matadouros da Beira Litoral, S.A. (16OUT08), o Executivo Municipal deliberou aprovar o 

acordo de regularização de obrigações entre as partes, que prevê a entrega de 40 por cento do 

valor da venda do terreno (1.022.000,00

pública de permuta de prédios, à referida empresa. Por sua vez, a Matadouros da Beira Litoral, 

S.A. compromete-se a entregar à CMA o valor de 150.000.00

urbanização do espaço. 

Considerando a importância desde momento convidamos

social a estar presente.  

 

 

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 192, de 18 de dezembro de 2018

ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

ENTRE A CM AVEIRO E A MATADOUROS DA BEIRA LITORAL, S.A.

- Assinatura e pagamento - 

21 de dezembro, pelas 11h00, terá lugar a assinatura do acordo de 

regularização de obrigações entre a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a Matadouros da Beira 

na Zona Industrial de Taboeira.  

Após a venda em hasta pública do terreno urbano do antigo matadouro, na rua do 

Sacobão à antiga EN 109, em Aradas, à empresa Irmãdona Supermecados S.A., pelo valor de 

€, e respetiva homologação do Auto de Arrematação, era necessário regularizar as 

obrigações entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Matadouros da Beira Litoral, S.A..

Desta forma e de acordo com o protocolo celebrado à altura entre a CMA e a PEC

Indústria de Produtos Pecuários de Aveiro, Coimbra e Viseu, S.A. (07SET00) e posteriormente 

ra Litoral, S.A. (16OUT08), o Executivo Municipal deliberou aprovar o 

acordo de regularização de obrigações entre as partes, que prevê a entrega de 40 por cento do 

valor da venda do terreno (1.022.000,00€) e o pagamento de 183.648,32€ relativo 

pública de permuta de prédios, à referida empresa. Por sua vez, a Matadouros da Beira Litoral, 

se a entregar à CMA o valor de 150.000.00€ pela realizaç

Considerando a importância desde momento convidamos o V. órgão de comunicação 
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ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES  

ENTRE A CM AVEIRO E A MATADOUROS DA BEIRA LITORAL, S.A. 

21 de dezembro, pelas 11h00, terá lugar a assinatura do acordo de 

e a Matadouros da Beira 

erreno urbano do antigo matadouro, na rua do 

Sacobão à antiga EN 109, em Aradas, à empresa Irmãdona Supermecados S.A., pelo valor de 

ão do Auto de Arrematação, era necessário regularizar as 

cipal de Aveiro e a Matadouros da Beira Litoral, S.A.. 

Desta forma e de acordo com o protocolo celebrado à altura entre a CMA e a PEC-LUSA 

Indústria de Produtos Pecuários de Aveiro, Coimbra e Viseu, S.A. (07SET00) e posteriormente 

ra Litoral, S.A. (16OUT08), o Executivo Municipal deliberou aprovar o 

acordo de regularização de obrigações entre as partes, que prevê a entrega de 40 por cento do 

€) e o pagamento de 183.648,32€ relativo à escritura 

pública de permuta de prédios, à referida empresa. Por sua vez, a Matadouros da Beira Litoral, 

€ pela realização de obras de 

o V. órgão de comunicação 



II – BOAS FESTAS EM AVEIRO 
- Atividades de 19 a 30 de dezembro - 

 
A Câmara Municipal de Aveiro dá continuidade ao programa do Boas Festas em Aveiro 

com a realização de várias ações. 

 

“Quebra-Nozes” no Teatro Aveirense 

Do programa para os próximos dias destaque para espetáculo de Dança “Quebra-

Nozes”, que subirá ao palco do Teatro Aveirense no dia 22 de dezembro, sábado, pelas 21h30, 

apresentado pela prestigiada companhia de Moscovo, Russian Classical Ballet. 

Trata-se de uma das obras-primas do bailado clássico, uma narrativa encantadora que 

desperta o imaginário, remetendo para o reino da fantasia. 

 

Vídeo Mapping no Canal Central 

A atividade Natal de Luz – vídeo mapping móvel terá lugar no dia 23 de dezembro, 

domingo, pelas 19h00, desde o Canal Central ao Cais da Fonte Nova onde a magia da luz vai 

inundar a Cidade e os seus edifícios a partir de um moliceiro. Um espetáculo rigorosamente a 

não perder, a partir das margens dos canais urbanos. 

 

Teatro, Concertos, Feiras e Artes 

Nos dias 19 e 27 de dezembro, às 15h00, e nos dias 21 e 28 de dezembro, pelas 11h00, 

o Palco do Cais da Fonte Nova receberá a peça de teatro de marionetas “Teatro Dom Roberto” 

pela Red Cloud – Teatro de Marionetas. 

Pelas 21h30 de 19 de dezembro, quarta-feira, terá lugar o Concerto de Natal – Coros de 

Aveiro com a participação do Coral Vera Cruz, Coral Polifónico de Aveiro, Grupo Coral de Santa 

Joana e Coral São Pedro de Aradas. 

No dia 21, pelas 19h00, e a 22 de dezembro, às 16h00, destacamos o concerto pelo 

grupo “Os Nova”, no Palco da Fonte Nova. 

A edição da Feira das Velharias terá lugar no dia 23 de dezembro, domingo, entre a 

Praça Joaquim Melo Freitas e o Mercado do Peixe, juntando-se assim, à edição extra do Artes 

no Canal, que se realiza no dia anterior, 22 de dezembro. 

Realce ainda para Concerto pela Orquestra da Sociedade Musical de Santa Cecília no 

dia 28 de dezembro, sexta-feira, às 17h00 na Igreja de Jesus no Museu de Aveiro | Santa Joana. 



No dia 30, domingo, às 16h00, vai realizar-se o Concerto de Natal pelo Ensemble de 

Música de Aveiro – EMA, também no Museu de Aveiro | Santa Joana. 

 

O #saiprarua propõe-nos animação variada nos diferentes palcos e o Festival do 

Hambúrguer Gourmet, agendado para fim de semana anterior ao Natal, de 21 a 23 de dezembro. 

As principais artérias da cidade e o Coreto do Xmas Club de Aveiro contarão ainda com 

muita música e festa, como já nos habituaram. 

O programa completo está disponível no site da Autarquia – www.cm-aveiro.pt  

 

III – CIDADES E VILAS CERÂMICAS PORTUGUESAS 

INTEGRAM O AGRUPAMENTO EUROPEU DE CIDADES 

CERÂMICAS 

Desde a última quinta-feira, dia 13 de dezembro, que Portugal, a par da Alemanha, 

Polónia e República Checa, é membro da AeuCC – Agrupamento Europeu de Cooperação 

Territorial de Cidades Cerâmicas, que já era constituído pela Itália, França, Espanha e Roménia.  

A decisão foi tomada em Roma (Itália) durante a Assembleia Geral daquele organismo 

europeu, que esteve associada a uma grande conferência sobre a cerâmica, realizada no 

Senado Italiano, para apreciar as potencialidades económicas e culturais deste material/produto 

que testemunha a vida do Homem desde a origem do mundo. 

Trata-se de uma plataforma, prevista da Estratégia Europeia 2020, para promover e 

apoiar o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da Europa, no quadro das políticas de 

coesão económica, social e territorial com o objetivo de facilitar e promover a cooperação 

transnacional e interregional valorizando este produto ligado ao imaginário e património cultural 

do continente europeu. 

A AeuCC constituída em Janeiro de 2014, contará a partir de agora com a participação 

de mais de 130 cidades e vilas cerâmicas de toda a Europa, nomeadamente 36 cidades 

italianas, 22 francesas, 28 espanholas, 16 romenas, 10 alemãs, 6 polacas, 3 checas e 14 

portuguesas, num projeto de cooperação e de intercâmbio com o objetivo de valorizar a 

cerâmica, no quadro das novas políticas europeias para os territórios. 

Um dos momentos altos do AeuCC é a realização de um fim de semana em toda a 

Europa dedicado à Cerâmica intitulado “Bom Dia Cerâmica”, que este no próximo ano terá lugar 

a 18 e 19 de maio. 



 

Assembleia geral da APTCVC em Aveiro 

Em Portugal, a Associação das Cidades e Vilas Cerâmicas (APTCVC), que realiza no 

próximo dia 28 de dezembro, sexta-feira, a sua assembleia geral anual, no Museu de Aveiro | 

Santa Joana, tem como membros fundadores os municípios de Alcobaça, Aveiro, Barcelos, 

Batalha, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Torres 

Vedras, Viana do Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova de Poiares, todos com fortes tradições 

ou importância económica no campo da cerâmica artesanal, patrimonial ou industrial. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


