
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º183, de 15 de novembro de 2019 

 

I – ESTÁDIO MUNICIPAL RECEBE SELEÇÃO NACIONAL DE 

SUB-20 EM PARTICULAR COM A ALEMANHA 

- Partida tem entrada livre – 

O Estádio Municipal de Aveiro recebe na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, 

pelas 18h30, o jogo particular entre a Seleção Nacional de sub-20 e a congénere alemã. A entrada 

é livre para todos os adeptos que queiram assistir à partida. 

Trata-se de mais uma ação conjunta da Câmara Municipal de Aveiro com a Federação 

Portuguesa de Futebol, numa aposta clara na dinamização e rentabilização desta importante 

estrutura desportiva do Município e da Região. 

Este encontro faz parte do estágio de preparação que a Seleção Nacional sub-20 está a 

realizar em Quiaios (entre 11 e 18 de novembro), que incluiu uma outra partida, realizada no dia 

14 de novembro, em Águeda e que terminou com a derrota de Portugal por 0-4 contra a Inglaterra. 

[cartaz em anexo] 

 

II – MUSEU DE AVEIRO/SANTA JOANA RECEBE  

OBRA DE PINTOR HOLANDÊS 

- Iniciativa do Novo Banco Cultura e “Arte & Cultura 

Partilham-se” - 

No próximo dia 18 de novembro, segunda-feira, pelas 18h00, e fruto de um protocolo de 

cedência temporária de bens culturais celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e o 



Novo Banco, terá lugar no Museu de Aveiro/Santa Joana a apresentação de uma obra do pintor 

holandês Adriaen Van der Salm (c. 1660 – 1720). 

Esta iniciativa do Novo Banco Cultura e “Arte & Cultura Partilham-se”, que a CMA acolhe, 

visa disponibilizar ao público o seu valioso património artístico e cultural, procurando aproximar a 

Arte de todos.  

A pintura que a partir de segunda-feira integrará a exposição permanente do Museu, uma 

“Marinha”, constitui-se como um mais-valia no seu acervo e percurso expositivo, não só pelo tema 

que nos apresenta diversas embarcações e acende o imaginário da vocação marítima nacional e, 

nela, a aveirense, mas também pela técnica usada pelo pintor, com um precioso desenho a caneta 

de pluma com tinta-da-china numa base de óleo sobre madeira, criando a ilusão de estarmos 

perante uma gravura. 

[convite em anexo] 

 

III – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO NO ACESSO À 

ALAMEDA SILVA ROCHA 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que a partir da próxima semana e por um 

período de seis meses, estará cortado ao trânsito o arruamento que faz a ligação entre a Alameda 

Silva Rocha e a Rua António José Cordeiro. 

Durante o tempo da obra, o circuito entre as duas vias poderá ser realizado através da 

Rua D. Conceção Maria dos Anjos. 

O condicionamento acontece para execução de várias infraestruturas, no âmbito das 

obras de urbanização para construção de uma nova superfície comercial, que será a segunda loja 

da Mercadona em Aveiro. 

[mapa em anexo] 

 

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

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


