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I – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÕES | CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 

 

No âmbito da empreitada de pavimentações que a Câmara Municipal de Aveiro está a 

desenvolver, na próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro, terão inicio os trabalhos de 

pavimentação da Rua Dr. Alberto Souto. Os trabalhos, com a duração de 1 dia, irão impedir o 

acesso ao referido arruamento pela Avª Dr. Lourenço Peixinho, obrigando ao desvio pelos 

arruamentos abaixo indicados e melhor identificados no esquema que segue abaixo.   

» Desvio pela Rua de Agostinho Pinheiro, Rua Fernão de Oliveira, Rua Manuel Firmino, 

Rua do Gravito, Rua de Dr. Alberto Soares Machado retomando à Rua Alberto Souto (troço a 

norte). 

 
 

II – MÚSICA E TEATRO EM DESTAQUE NO TEATRO AVEIRENSE 
 

O Teatro Aveirense apresenta em janeiro três eventos em destaque. Na música 

contaremos com Pierre Aderne no dia 23, na área do Teatro contar-se-á com “NOME PRÓPRIO” 

a 29. No último domingo do mês a proposta é para o Chá Dançante que inicia às 15.30 horas. 

Pierre Aderne, nascido em França, filho de pai português e mãe brasileira, passou a sua 

vida entre o Rio de Janeiro e o resto do mundo. Radicado em Lisboa há quatro anos, vem 

fazendo concertos pela Europa, Estados Unidos e Japão. Em Aveiro apresenta-se no dia 23, 

pelas 21.30 horas. Os bilhetes custam 12 euros e já se encontram à venda. 

No fim de semana seguinte, a comédia “NOME PRÓPRIO” entra em cena no dia 29 

pelas 21.30 horas, com José Pedro Gomes, Aldo Lima, Ana Brito e Cunha, Francisco Menezes e 

Joana Brandão que interpretam um texto de Mathiieu Delaporte e Alexandre de la Pateliére. A 



peça intitulada tem encenação de Fernando Gomes. Os bilhetes, no valor de 13 de euros, estão 

à venda online. 

Domingo, dia 31 jan, às 15.30 horas decorrerá “Chá dançante” destinada aos seniores, 

uma co-produção da A Oficina de Música de Aveiro com a Câmara Municipal de Aveiro e o 

Teatro Aveirense. Dirigido ao público sénior, o Chá Dançante constitui-se como um espaço de 

convívio social, de partilha e vivências, aglutinando a dança, a música e o aroma das memórias. 

 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


