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II – “FESTIVAL DOS CANAIS” 
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FERRY BOAT EM MANUTENÇÃO 

se em manutenção o Ferry Boat “Cale de Aveiro”, que faz a ligação a São 

se de uma paragem natural e necessária, para proceder aos normais serviços de 

, de forma a garantir a boa gestão e prolongamento da vida útil da frota de 

veiro Bus, assim como o cumprimento das normas legais

s trabalhos de manutenção têm em vista a limpeza da estrutura, reparações 

mecânicas necessárias, pinturas e acabamentos, substituição de materiais danificados, 

verificação dos tectos e reparações de segurança no convés da embarcação. 

deverá voltar à atividade no final do mês de março. Dur

barcação são assegurados pela Lancha em circulação.

 

“FESTIVAL DOS CANAIS” ENTRE OS FINALISTAS PARA

PRÉMIO IBÉRICO 

O Festival do Canais está entre os finalistas do Iberian Festival Awards

categoria de Melhor Festival Non-Music, num evento que faz parte integrante do 

Fórum Internacional de Festivais de Música. 

tor do Festival dos Canais, refere que o Município está

sempre bom sermos reconhecidos pelo trabalho e o Festival dos Canais está num processo de 

envolvimento e afirmação no roteiro dos grandes eventos culturais da Europa”. 
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“Cale de Aveiro”, que faz a ligação a São 
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Durante este período 

são assegurados pela Lancha em circulação. 

S FINALISTAS PARA 

Iberian Festival Awards 2017, na 

, num evento que faz parte integrante do Talkfest – 

tor do Festival dos Canais, refere que o Município está satisfeito, “é 

sempre bom sermos reconhecidos pelo trabalho e o Festival dos Canais está num processo de 

 



O Festival dos Canais, que se realizou de 12 a 16 de julho, está a concorrer com 

festivais de Portugal e Espanha, nomeadamente Andanças (PT), Comic Con Portugal (PT), 

Festival das Artes (PT), Curtocircuito (ES), Dantz Festival (ES) ou Festival de Teatro Clásico de 

Mérida (ES). O resultado final será anunciado no próximo dia 15 de março na Gala dos Iberian 

Festival Awards, em Lisboa. 

A categoria Melhor Festival Non-Music – nova na atribuição destes prémios - pretende 

premiar o melhor evento realizado na Península Ibérica, onde a festa vai além exclusivamente da 

música, com conteúdos artísticos variados.  

Esta é já a terceira edição da gala e que pretende “celebrar todos os sucessos da 

indústria musical de festivais, em Portugal e em Espanha”, pode ler-se no site do evento. 

A iniciativa tem como objectivo aproximar, optimizar, operacionalizar e fazer crescer, de 

forma efectiva as relações entre os dois países, ao celebrar a música lusófona e hispânica. 

 

III – VISITA GUIADA AO MUSEU ARTE NOVA 

Dia 1 de março, quarta-feira, pelas 18.00 horas, a Câmara Municipal de Aveiro promove 

a iniciativa “Happy Hour - As casas Arte Nova e a linguagem das flores”. Trata-se de uma visita 

guiada onde serão explorados os motivos florais e descobrir-se-á o seu significado na linguagem 

e simbologia das flores, bem como poemas que se encontram associados.  

A visita gratuita e destinada ao público em geral, terá como ponto de partida o Museu 

Arte Nova. 

 

IV - ATIVIDADES DE LEITURA 

Os polos de Leitura de Esgueira e Santiago vão, novamente, receber a Hora do Conto 

“Ouvindo o Imaginário”. Nos dias 1, 15 e 29 de março a atividade terá lugar no polo de Santiago 

e nos dias 8 e 22 de março será no polo em Esgueira. A ação inicia sempre às 15.00 horas e 

destina-se a crianças dos 4 aos 10 anos. Apesar de ser gratuito, é necessário proceder a 

inscrição (Esgueira 234 318 399; Santiago 234 384 133 ou biblioteca@cm-aveiro.pt) 

No sábado, dia 3 de março, haverá nova sessão de “Histórias com yoga por Helena 

Burbuleta” na Biblioteca Municipal de Aveiro pelas 11.00 horas. 



Esta atividade consiste num momento em família, que promoverá o bem estar-físico e 

emocional com histórias com yoga. Podem participar crianças dos 3 aos 12 anos. Cada inscrição 

é de 3 euros. 

É necessária inscrição prévia (234 386 158 ou biblioteca@cm-aveiro.pt) 

 

Apresentação do livro “A distância entre o sonho e a realidade” 

Igualmente no sábado, 3 de março, será apresentado o livro “A distância entre o sonho e 

a realidade” no Edifício da antiga Capitania às 16.00 horas. Tem entrada livre. 

Iva Valente é natural de Cesar (Oliveira de Azeméis), licenciada em Educação de 

Infância e pós graduada em Educação Especial. No seu livro que será apresentado, tudo 

começou numa pequena casa, no dia 1 de fevereiro de 1980, na qual nasceu e viveu uma 

menina, durante grande parte da sua vida, e na qual os afetos e condições de vida 

condicionaram a mesma, a sua forma de estar e encarar o mundo e os sonhos. 

 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Simão Pedro Santana 

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 
 

 

 


