
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 203, de 23 de dezembro de 2020 

 
I – AVEIRO, PALCO DA INICIATIVA “DEUS MENINO” 

- Boas Festas em Aveiro - 

Integrado no programa do “Boas Festas em Aveiro”, a Câmara Municipal de Aveiro 

apresenta a iniciativa “Deus Menino” que chegará a casa dos Aveirenses através das redes sociais 

na noite de Natal, esta quinta-feira, 24 de dezembro, em streaming na página de Facebook da 

Vortice Dance Company e nas Redes Sociais do Município de Aveiro às 22h30. 

Os responsáveis artísticos e diretores da Vortice Dance Company convidaram artistas 

locais de prestígio Nacional e Internacional como é o caso de Henk Van Twiller no saxofone, em 

Aveiro. Trata-se de um filme já realizado com base numa produção videomapping feito na Igreja 

de Jesus (Museu de Aveiro / Santa Joana) aliada à música, dança e poesia, alusivo ao nascimento 

de Jesus e ao espírito de Natal, resultante de uma tour por igrejas de relevo nacional. 

Escolhido como pano de fundo património religioso de relevo Nacional, na Igreja de Jesus 

foram produzidas e gravadas cenas (interior / exterior), que captam a exuberância da arquitetura, 

animada com a cor e a luz da videografia, através da técnica de videomapping (projeção em 

edifícios,) em toda uma parte cénica que se alia à coreografia e à ação dos intérpretes no espaço.  

 

II – ENCERRAMENTO DOS MUSEUS DE AVEIRO 

E DO ATLAS AVEIRO 

A Câmara Municipal de Aveiro informa que devido às restrições impostas pela renovação 

do Estado de Emergência e medidas associadas ao combate ao Covid-19 (conforme o Decreto 

Lei n.º11/2020, 06 de dezembro), os Museus de Aveiro e o ATLAS Aveiro / Edifício Fernando 



Távora estarão encerrados ao público nos dias 24, 26 e 27 de dezembro e nos dias 02 e 03 de 

janeiro. 

 

III – CONDICIONAMENTOS NA RECOLHA DE RESÍDUOS 

- CMA sensibiliza cidadãos para evitarem a acumulação de 

resíduos na via pública - 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que devido a um pré-aviso de greve 

decretado pelos trabalhadores da empresa privada ERSUC S.A. – empresa que detém a 

exclusividade do tratamento dos resíduos urbanos na região centro, incluindo os resíduos de 

Aveiro – o serviço estará condicionado das 0h00m do dia 28 de dezembro às 24h00 de dia 29 de 

dezembro de 2020 (segunda-feira e terça-feira). 

Apesar dos serviços mínimos serem assegurados pela empresa ERSUC S.A., em 

colaboração com a Veolia Portugal S.A., poderá não ser possível a receção de todos os resíduos 

urbanos indiferenciados recolhidos, pelo que pedimos a compreensão e colaboração dos 

nossos concidadãos para evitarem nesses dois dias a deposição de resíduos nos 

contentores do lixo e, consequentemente, a acumulação de resíduos na via pública. A 

recolha dos resíduos seletivos (papel, plástico e vidro) está também condicionada por ser gestão 

direta da ERSUC. 

O serviço de tratamento de resíduos irá retomar o seu curso normal no dia 30 de 

dezembro, quarta-feira. 

 

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

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


