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Associação Internacional das Cidades Educadoras  Tampere, 15 de janeiro de 2020 

 

 

Respeitados Membros do Comité Executivo e Cidades Membro da AICE 

 

Tampere, um crescente centro internacional de negócios, educação e cultura, é a 
segunda maior região da Finlândia. O berço da indústria finlandesa, Tampere tem-se 
desenvolvido, ao longo dos anos, como uma capital regional versátil e carismática, com 
uma forte reputação de cidade de cultura e eventos.  

Além dos inúmeros eventos e experiências culturais, os visitantes também são atraídos 
para Tampere pelo ambiente atmosférico e único da cidade. O passado industrial da 
cidade é visível no centro da cidade, dominado pela paisagem nacional dos rápidos 
“tammerkoski” com as suas fábricas de tijolos vermelhos.   

Segundo nós, finlandeses, Tampere é a cidade residencial e turística mais amada da 
Finlândia. A cultura floresce em todos os géneros e camadas da sociedade, do 
“underground” à ópera, do rock à literatura e às artes visuais. Tampere é a capital do 
teatro da Finlândia, berço da música rock finlandesa e a capital mundial da sauna.  

Como uma cidade que está continuamente a desenvolver e investir na cultura, 
juntamente com as comunidades e parceiros locais, nacionais e internacionais, o nosso 
ambicioso objetivo é ser a Capital Europeia da Cultura em 2026.   

Tampere tem uma longa história de conectar cultura e arte para o desenvolvimento 
estratégico da cidade nas áreas de saúde, educação e planeamento urbano, e 
estamos felizes por apresentar as nossas melhores práticas de colaboração 
intersetorial aos nossos colegas internacionais.  

Em nome da Cidade de Tampere e dos meus colegas dos setores educacional e 
cultural, tenho o prazer de convidar todos os membros do Comité Executivo e Cidades 
Membros da AICE para visitarem Tampere de 25 a 27 de março! 

 

 

 

 

  

Lauri Lyly  

Presidente da Câmara Municipal de Tampere 

 


