
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – MUSEU DA CIDADE ENCERRADO PARA REQUALIFICAÇÃO

O Museu da Cidade de Aveiro estará encerrado para obras de conservação do edifício, 
de 16 de janeiro a 4 de fevereiro.

Durante este período o serviço de acolhimento ao visitante 
Museus continuará a funcionar.

A obra de qualificação geral dos espaços interiores tem como obje
imagem e a ambiência do acolhimento aos
boas-vindas para todos aqueles que nos visitam.

Durante este período 
espaços museológicos integrantes do
Museu Arte Nova, Ecomuseu Marinha da Troncalhada)
 
 

II – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) 
que irão ocorrer nos próximo dias,
sobre duas pontes, em eixos rodoviários importantes do Município.

Amanhã, terça-feira, iniciam
ferro, no Olho D’Água, afetando a importante ligação a Mataduços.
devidamente sinalizados, de forma a ca
respectiva via.  

Posteriormente e para concluir, irá realizar
ponte sobre a EN109, perto da Zona Industrial.

Na passada semana f
EN335, junto ao Pingo Doce. 

Damos ainda conta de que as intervenções estão dependentes da ausência de 
condições climatéricas adversas, pelo que trataremos de dar nota prévia de possíveis alterações
caso se justifique. 

Este conjunto de obras, com um valor total de execução 44.560.00 
particular importância, por significar o reforço e manutenção da segurança rodoviária, quer para 
os condutores utilizadores destas vias, quer para os p

 

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 5, de 15 de janeiro de 2018 

MUSEU DA CIDADE ENCERRADO PARA REQUALIFICAÇÃO

O Museu da Cidade de Aveiro estará encerrado para obras de conservação do edifício, 
janeiro a 4 de fevereiro. 

Durante este período o serviço de acolhimento ao visitante no Espaço 
continuará a funcionar. 

de qualificação geral dos espaços interiores tem como obje
do acolhimento aos Visitantes, sendo este um espaço importante de 

vindas para todos aqueles que nos visitam. 
Durante este período continuará disponível o bilhete único, para a visita a

integrantes dos Museus de Aveiro (Museu de Aveiro 
Museu Arte Nova, Ecomuseu Marinha da Troncalhada). 

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) dá a conhecer os condicionamentos de trânsito 
e irão ocorrer nos próximo dias, devido à continuação da aplicação de juntas de dilatação 

sobre duas pontes, em eixos rodoviários importantes do Município. 
feira, iniciam-se os trabalhos na passagem superior sobre o caminho

ferro, no Olho D’Água, afetando a importante ligação a Mataduços. Os desvios estarão 
devidamente sinalizados, de forma a causar o mínimo impacto a todos os utilizadores da 

Posteriormente e para concluir, irá realizar-se a aplicação de juntas de dilatação na 
ponte sobre a EN109, perto da Zona Industrial. 

Na passada semana ficou concluída a intervenção no tabuleiro da EN109 sobre a 
 

Damos ainda conta de que as intervenções estão dependentes da ausência de 
condições climatéricas adversas, pelo que trataremos de dar nota prévia de possíveis alterações

Este conjunto de obras, com um valor total de execução 44.560.00 €, revestem
particular importância, por significar o reforço e manutenção da segurança rodoviária, quer para 
os condutores utilizadores destas vias, quer para os peões. 
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MUSEU DA CIDADE ENCERRADO PARA REQUALIFICAÇÃO 

O Museu da Cidade de Aveiro estará encerrado para obras de conservação do edifício, 

no Espaço Turismo & 

de qualificação geral dos espaços interiores tem como objetivo melhorar a 
, sendo este um espaço importante de 

continuará disponível o bilhete único, para a visita ao conjunto de 
Museu de Aveiro / Santa Joana, 

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO 

condicionamentos de trânsito 
juntas de dilatação 

se os trabalhos na passagem superior sobre o caminho-de-
Os desvios estarão 

mo impacto a todos os utilizadores da 

se a aplicação de juntas de dilatação na 

icou concluída a intervenção no tabuleiro da EN109 sobre a 

Damos ainda conta de que as intervenções estão dependentes da ausência de 
condições climatéricas adversas, pelo que trataremos de dar nota prévia de possíveis alterações, 

€, revestem-se de 
particular importância, por significar o reforço e manutenção da segurança rodoviária, quer para 



III – EDP E CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO MODERNIZAM 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em parceria com EDP Distribuição, concluíram 
recentemente a remodelação da rede de Iluminação Pública nas zonas envolventes da  Igreja 
Matriz de Sarrazola (Cacia), da Loja do Cidadão (Rua Dr. Orlando de Oliveira) e do Pavilhão dos 
Galitos.  

Estas intervenções tiveram como objetivo modernizar a rede, melhorando a qualidade da 
iluminação e a sua integração paisagística. Na envolvente da Igreja Matriz de Sarrazola foram 
substituídas as antigas colunas e as respetivas luminárias e nas outras duas intervenções foram 
substituídas as luminárias existentes (globos). 

No total, foram substituídas 63 luminárias e o custo total destas remodelações 
representaram um investimento da EDP Distribuição de cerca de 14.500€, concretizado no 
âmbito do contrato de concessão com a CMA. 

  
 

IV – TEATRO AVEIRENSE CONVIDA CIDADÃOS PARA SEREM 

ATORES 

O Teatro Aveirense está a convidar voluntários para participarem em espetáculos que 
terão lugar durante o mês de março.  

A participação nestas atividades dá direito a um convite duplo para o espetáculo 
correspondente.  

Assim, para a participação no espetáculo “Barro” no dia 2 de março, o Teatro 
Aveirense e a Companhia Instável procuram 30 pessoas, com idades entre os 20 e os 50 anos, 
residentes no Município de Aveiro, interessadas em fazer parte de um espetáculo de 
dança/teatro inspirado no processo de fabrico do barro.  

O Teatro informa que não é necessário ter experiência artística.  
Este projeto está inserido no âmbito da programação de dança do Teatro Aveirense e 

nas comemorações do seu 137º aniversário. 
Datas dos ensaios: 
No dia 18 de janeiro, pelas 18.30h terá lugar uma reunião prévia, sendo que os ensaios 

decorrerão nos seguintes dias: 
• 2 e 9 de fevereiro – sexta-feira – das 18.30h às 21.00h 
• 3 e 10 de fevereiro – sábado – 10.00h às 13.00h 
• 25 de fevereiro – domingo – 15.00h às 18.00h 
• 26, 27, 28 de fevereiro – segunda, terça e quarta-feira, das 18.30h às 21.00h  
• 1 e 2 de março – quinta e sexta-feira – 18.30h às 23.00h. 
 
 

 

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

Simão Pedro Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


