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I – CARNAVAL INFANTIL DE AVEIRO 
 

No próximo sábado, dia 6 de fevereiro, terá lugar o Carnaval Infantil de Aveiro, que se 

deseja como evento de convívio intergeracional, destinado essencialmente às crianças do pré-

escolar, podendo abranger crianças até aos 10 anos de idade. 

O Desfile de Carnaval terá início marcado para as 15.00 horas, no Mercado Manuel 

Firmino e contará desde já com a participação de cerca 650 crianças de idade pré-escolar e 

escolar de várias instituições do Município. 

As entidades envolvidas no desfile são a Casa Mãe de Aradas, Centro de Infância Arte e 

Qualidade, Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, Centro Social Santa Joana Princesa; Colégio 

D. José I e as Florinhas do Vouga.  

A animação contará com o “Palhaço Faísca” e a Banda Zuca Trio. Também ocorrerão 

um conjunto de Atividades promovidas pela Casa da Juventude que inclui DJ Peixinho. 

Para os mais novos, o Museu de Aveiro | Museu Santa Joana promove o atelier de 

Carnaval “Máscaras de careto” no dia 6 de fevereiro das 14.30 às 17.30 horas.  

Destinada a crianças dos 5 aos 12 anos de idade, a formação, no valor de 2,50€, carece 

de inscrição prévia no Museu de Aveiro (234 423 297 e maveiro@drcc.pt). 

A partir de uma pequena visita orientada e inspirados nos desenhos inscritos nos 

espaldares em chinoiserie do Coro alto do museu, desenvolve-se a ação, em oficina de artes 

visuais Máscaras de Careto, recriando desenhos de animais e de figuras de época, o carnaval 

dos animais. A Oficina tem por objetivo proporcionar às crianças, experiências com um sentido 

lúdico e pedagógico, que suscite nelas, a curiosidade de manusear novos materiais. 

Clube de Carnaval é a proposta da Casa Municipal da Juventude para a ocupação dos 

tempos livres das crianças dos 6 aos 14 anos durante o período de Carnaval, nomeadamente 

nos dias 8 e 10 de fevereiro. No dia 8 terá lugar o Workshop de Yoga do Riso (no valor de 4,00€) 



entre as 9h30-12h30 (4,00€) na Casa Municipal da Juventude e outros espaços da cidade que 

conta com a colaboração: Pantopeia – Associação Cultural de Criação e Promoção Artística. 

Da parte da tarde, entre as 14.00 e as 17.00 horas, será desenvolvido o atelier de 

construção de máscaras pelos técnicos da Casa Municipal da Juventude. 

Quarta-feira, 10 de fevereiro, terá lugar o Workshop de Artes Marciais das 9.30 às 12.30 

horas na Casa Municipal. A atividade contará com as colaborações do Instituto Confúcio da 

Universidade de Aveiro e Associação Kempo Chinês de Vagos. 

À tarde haverá atividade musical “Sol Musical Transdisciplinar” a partir das 14.00 horas 

na Casa da Juventude. Marcos Vinícius Albricker será o responsável pela atividade. 

 

 

 

II – EMPREITADA  PARA  EXECUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS  E PAVIMENTAÇÕES 

- CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO – 

 
 

                No âmbito da empreitada para execução das infraestruturas de águas pluviais, na 

próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro, terão inicio os trabalhos na Travessa  da Rua do Viso. 

A obra com a duração 3 semanas irá obrigar aos desvios de trânsito abaixo indicados: 

                        »Sentido nascente /poente 

                        Desvio da Rua General Costa Cascais para a Rua do Viso 

 

                                »Sentido poente/nascente 

                                Desvio da Rua do Viso para a Rua General Costa Cascais 

 

            Também no próximo  dia 10 de fevereiro, irão realizar-se trabalhos para execução  das 

infraestruturas das águas pluviais na Avenida da Universidade no sentido norte/sul. Os trabalhos 

terão a duração de 1 dia e irão obrigar  ao desvio do trânsito conforme abaixo indicado: 



» Sentido norte/sul  

Desvio da  Av.ª da Universidade para a Rua A. H. dos Bombeiros Voluntários e 

Rua Dr. Mário Sacramento 

 

No âmbito da empreitada de pavimentações, na próxima quarta-feira, dia 10 de 

fevereiro, terão inicio os trabalhos na  Avenida Adelino Amaro da Costa e Rotunda da Forca. Os 

trabalhos, com a duração de 3 dias, irão impedir o acesso  automóvel ao referido arruamento e a 

todos os arruamentos que confluem para a referida rotunda, obrigando ao desvio do trânsito 

pelos arruamentos alternativos e melhor identificados no esquema que segue abaixo. Prevê-se 

que os trabalhos  com maiores implicações para o trânsito sejam no primeiro dia.        

 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


