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I – TEATRO AVEIRENSE DESTACA PRÓXIMOS ESPETÁCULOS 
 

O Teatro Aveirense continua a sua programação trimestral, destacando-se: 

Aveiro homenageia o maestro António Vitorino de Almeida pelo seu 75º aniversário. Num 

concerto/ conferência intimista, de convívio e familiar ao jeito do seu programa televiso, sobre o 

tema portugalidade que contará com a participação de Miguel Leite. Terá lugar no próximo 

sábado à noite, a 27 de fevereiro às 21.30 horas.  

O Teatro Aveirense dedica a todas as crianças um espetáculo nacional. Apresenta a 

célebre Sónia Araújo com o seu novo espetáculo musical no dia 6 de março pelas 16.00 horas. 

Depois do sucesso de “Sónia e as profissões”, que atingiu a marca de “Platina” atribuída pela 

AFP, a artista está de volta com o seu mais recente trabalho “Hábitos Saudáveis”. A não perder, 

um convite às famílias e crianças aveirenses para um domingo à tarde diferente. 

No dia 12 de março, sexta-feira pelas 21.30 horas, o palco principal do TA recebe uma 

das mais internacionais fadistas portuguesas, Katia Guerreiro que apresenta o seu mais recente 

álbum intitulado “Até ao Fim”. A acompanhá-la estão Pedro de Castro e Luis Guerreiro na 

Guitarra Portuguesa e João Veiga na Viola. 

E como se pretende que o palco do Teatro Aveirense seja também um Passeio da Fama 

para aveirenses notáveis e que nos orgulham temos os artistas aveirenses Rui Oliveira e DJ 

Deão, num espetáculo que marca o lançamento do seu mais recente projeto, o CD ANDARILHO 

2.0. Sexta-feira à noite, dia 26 às 22.00 horas. 

 

 

 

 



II – OCUPAÇÃO DAS FÉRIAS DA PÁSCOA 

Durante o período da Páscoa propõe o Clube da Páscoa que se irá desenvolver de 21 a 

24 de março das 9.00 às 12.30 horas e das 14.00 às 17.30 horas na Casa da Juventude e outros 

locais do Município e destina-se a jovens dos 6 aos 14 anos de idade. Cinema, visitas, atividades 

desportivas e ambientais e ateliers são as ações previstas.  

Na semana a seguir à Pascoa, de 28 de março a 1 de abril, terá lugar a iniciativa Campo 

de Férias Páscoa 2016 que integra no seu programa visitas, atividades desportivas e ambientais, 

ateliers e workshops, jogos e picnic. Destinada a crianças dos 6 aos 12 anos, a ação tem um 

custo de 35€ e decorrerá na Casa da Juventude e outros locais da Região de Aveiro. As 

inscrições para as duas atividades podem ser efetuadas até ao dia 15 de março na Casa da 

Juventude. 

Integrado na dinamização da Casa da Juventude de Aveiro e no âmbito do Programa de 

Ação Educativa do Município de Aveiro – PAEMA terá lugar a iniciativa “À Conversa com… 

Tribos e expressão Urbana” no dia 11 de março pelas 14.30 horas. 

Com esta ação pretende-se realizar um debate informal e participado com alunos do 

Ensino Secundário, Vocacional e Profissional, sobre as diversas áreas da expressão urbana, 

identidade e tribos juvenis. As inscrições são gratuitas e limitadas a 60 participantes e podem ser 

efetuadas até dia 8 de março. 

 

 

III – AVALIAÇÃO DA CAMPANHA BANDEIRA AZUL 

A Câmara Municipal de Aveiro recebeu a avaliação das atividades de Educação 

Ambiental do Programa da Bandeira Azul realizadas no ano passado na praia de São Jacinto 

onde obteve a melhor classificação do distrito, com uma pontuação acima da média da Região 

Centro. 

Trata-se de uma avaliação feita pela Associação da Bandeira Azul da Europa (ABAE) e 

Agência Portuguesa do Ambiente que aferiu as várias ações de sensibilização desenvolvidas no 

âmbito do Programa da Bandeira Azul com o tema “Faz da Mudança a tua Praia!” que 

decorreram de junho a setembro. 

As atividades de Educação Ambiental que foram desenvolvidas abordaram diferentes 

questões, a título de exemplo, as relacionadas com a limpeza da praia e envolvente ambiental e 

com os cuidados que os veraneantes devem ter na exposição solar. 



Pelo nono ano consecutivo a Praia de São Jacinto, no Município de Aveiro, foi 

novamente galardoada com a atribuição da Bandeira Azul, galardão que simboliza a qualidade 

ambiental e urbana, mérito do trabalho da CMA e das entidades parceiras na sua gestão, e muito 

em especial aos Cidadãos que a vão premiando com a sua presença e com a utilização 

equilibrada e sustentável. Informa-se ainda que a Praia de São Jacinto foi galardoada com a 

Bandeira de Praia Acessível para Todos. 

 

 

IV – PAVIMENTAÇÕES | CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 

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

desenvolver vimos por este meio informar que amanhã, 25 de fevereiro, haverá alguns 

condicionamentos de trânsito (trânsito sujeito a demora) na circulação na Avenida da 

Universidade no sentido Mamodeiro/Aveiro. 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


