
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 80, de 01 de maio de 2021 

 

I – COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL  

e Festa de Santa Joana durante o mês de maio  
 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) apresenta o programa das Comemorações do 

Feriado Municipal que irão decorrer de 7 a 16 de maio, destacando-se, como habitualmente a 

Sessão Solene e a Eucaristia na Sé de Aveiro em honra da Padroeira Santa Joana, no dia 12 de 

maio, quarta-feira. 

Da programação destaca-se a apresentação da obra de Fernando Gautier Neto, “O 

Municipalismo entre os Séculos XIV e XVIII sob o olhar dos acordos da Câmara de Aveiro 1555-

1556”, no dia 7 de maio, quarta-feira, pelas 18h00 no ATLAS Aveiro. 

No dia seguinte, 8 de maio, a CMA realiza uma Cerimónia de Homenagem a Maria 

Champalimaud Duff, com a eucaristia em sua homenagem, pelas 08h30, seguida da romagem ao 

seu túmulo e descerramento da placa toponímica. Champalimaud Duff foi Prioresa da Comunidade 

em Aveiro e Diretora do Colégio de Santa Joana, entre 1884 e 1909. 

Na tarde do mesmo dia, o Centro de Congressos de Aveiro recebe a cerimónia de entrega 

de prémios do Concurso Aveiro Jovem Criador 2021, a que se segue a visita inaugural à exposição 

no Museu de Aveiro/ Santa Joana. 

No dia 12 de maio, os Museus de Aveiro (Museu de Aveiro / Santa Joana, Museu da 

Cidade e Museu Arte Nova / Ecomuseu da Marinha da Troncalhada) comemoram o seu tradicional 

Dia Aberto, com entrada livre para toda a população. 

Ao longo de todo o mês de maio, a CMA irá realizar diversas ações por Todo o Município, 

levando à população a comemoração do Feriado Municipal, com a assinatura de protocolos com 

as Associações, a inauguração e a apresentação de projetos e obras, entre outras, sendo que 



todos os atos serão devidamente compatibilizados com as necessidades de proteção e 

distanciamento impostas pelo Combate à Pandemia. Sobre estas várias ações, iremos dar nota 

pública por diversos meios e com interação nas redes sociais da Câmara Municipal de Aveiro 

(Facebook e Twitter) e do seu Presidente (Twitter). 

 

Feriado Municipal no Centro de Congressos de Aveiro 

Devido à necessidade de cuidar bem da gestão e do combate à pandemia de Covid-19, 

excecionalmente, a comemoração do Feriado Municipal acontece pelas 11h00 do dia 12 de maio, 

no Grande Auditório do Centro de Congressos de Aveiro, momento que contará com o Hastear da 

Bandeira, o Hino da Cidade de Aveiro e a Guarda de Honra, seguido do discurso do Presidente 

da Assembleia Municipal de Aveiro, Luís Souto, do Presidente da CMA, José Ribau Esteves, e da 

entrega das Condecorações Honoríficas Municipais. 

Uma hora antes, quando forem 10h00, as torres sineiras de Aveiro (Sé, Paços do 

Concelho, Vera Cruz, Carmo, Museu de Aveiro / Santa Joana) dão à Cidade um grande concerto 

de sinos, interpretando a obra de Abel Chaves, “Gaudeamus Cum Campanis Averii”. 

A Missa na Sé de Aveiro realiza-se pelas 16h00, enquanto que pelas 17h30, no mesmo 

local, será apresentado o livro “Memorial de Santa Joana e crónica da fundação do Mosteiro de 

Jesus”. 

 

Exposições à Arte Nova e à Arqueologia 

No dia 11 de maio, terça-feira, serão inauguradas três exposições. A primeira será pelas 

17h30 e trata-se da exposição “Artesãos do Fogo”, uma parceria entre a CMA e a Casa de Lis de 

Salamanca, que estará patente no Museu Arte Nova até ao dia 3 de outubro. Será apresentada 

uma das coleções mais importantes de vidro Arte Nova produzidas nos finais do século XIX e 

princípios do século XX na região francesa de Lorena, mais concretamente, em Nancy. 

Pelas 18h30 será inaugurada a exposição “Armadilhas de Sombra. Esculturas de Isabel 

Meyreles”, na Galeria da Antiga Capitania, disponível para visita até 25 de junho. A exposição 

decorre no âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre a CMA e a Fundação Cupertino 

de Miranda para a realização de atividades culturais que promovam a suas coleções 

museológicas. Este ano a opção recaiu na artista Isabel Meylelles e na apresentação da obra 

escultórica de cariz surrealista desta artista.  

Por fim, às 19h30, será inaugurada a Exposição “Escrito sob o solo. Património 

arqueológico do Concelho de Aveiro”, no Museu da Cidade de Aveiro. Estará em exposição até 

ao dia 29 de agosto. A mostra propõe um percurso por alguns dos principais pontos de interesse 



arqueológico de Aveiro, numa linha condutora que acompanha a evolução da ocupação humana 

no território, destacando os resultados já divulgados através do Portal do Arqueólogo.  

 

Concerto com Carlão 

No dia 14 de maio, pelas 18h30 terá lugar, no Centro de Congressos de Aveiro, o Concerto 

com Carlão, um espetáculo que havia sido adiado e que está inserido no Festival Montepio “Às 

vezes o Amor”. 

 

O Liberalismo e os Mártires da Liberdade 

A 14 e 15 de maio, o ATLAS Aveiro recebe as XIV Jornadas de História Local e Património 

Documental, sob o tema “Aveiro e o Liberalismo: 1820 – 1829. Para este evento a inscrição é 

obrigatória e deve ser realizada para o e-mail: arquivo.historico@cm-aveiro.pt . 

Como é tradição, a 16 de maio, domingo, a CMA comemoração o 193.º Dia dos Mártires 

da Liberdade, mas este ano, devido à Pandemia, em formato de roteiro digital, com difusão nas 

redes sociais a partir do Museu da Cidade, pelas 10h00. 

 

Fórum Online com o Presidente 

Tal como tem sido hábito, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau 

Esteves, estará em direto no Facebook do Município de Aveiro, a responder às questões dos 

Cidadãos, no dia 11 de maio, terça-feira, pelas 21h30, neste caso por ocasião também de 

celebração do Feriado Municipal. 

Esta será a 6.ª edição do Fórum Online da CMA, que se iniciou precisamente a 11 de maio 

de 2020 e que tem por objetivo a manutenção da proximidade e transparência absoluta com os 

Cidadãos, procurando promover uma Cidadania Ativa e Participativa, combatendo também o 

necessário distanciamento social que nos é devido, com iniciativas através de vários meios e 

plataformas. 

 

II – CODE HERO: 2.ª EDIÇÃO COM MAIS DE MEIA CENTENA 

DE PARTICIPAÇÕES 

- Aveiro Tech City promove literacia computacional - 



Entre os dias 15 de fevereiro e 15 de abril decorreu mais uma edição do curso “CodeHero”, 

uma atividade Aveiro Steam City, da Câmara Municipal de Aveiro, que contou com a adesão de 

65 participantes, 41 do Concelho de Aveiro e 24 provenientes de Municípios de norte a sul do País.  

De âmbito nacional, o CodeHero é um curso on-line de Introdução às Ciências da 

Computação, de acesso livre e gratuito, que tem como objetivo promover competências STEAM e 

desenvolver o pensamento lógico e computacional. Este curso proporciona fundamentos e bases 

sólidas da programação como valores, variáveis, ciclos, condições, funções, tratamento de strings, 

arrays e objetos, essenciais para uma aprendizagem mais profunda de qualquer linguagem de 

programação. 

Como incentivo à concretização dos exercícios do curso, a Câmara Municipal de Aveiro 

lançou o CodeHero Challenges, um concurso realizado a partir dos desafios que constituem o 

Curso CodeHero. Este concurso, dirigido especificamente a estudantes do Ensino Secundário ou 

equiparado e a cidadãos interessados pela temática e residentes também no Concelho de Aveiro, 

contou com a participação de 31 utilizadores. Com um prémio de 200€, o grande vencedor da 

categoria “Estudantes” foi Henrique da Rocha Rodrigues e João Nuno da Silva Luís recebeu uma 

Menção Honrosa, também nesta categoria, no valor de 100€. 

Na categoria “Cidadãos”, o grande vencedor foi Lucian Orlanda Ferreira Nunez, com um 

prémio de 200€, e a Menção Honrosa foi para Dária Manskaia Gonçalves, com o prémio de 100€.  

Conforme previsto nas normas de participação da iniciativa, divulgamos, também, por 

ordem execução os restantes 6 classificados: 

- Diogo Tomás Valente Fernandes; 

- Miguel Osório; 

- Álvaro Afreixo; 

- Teresa Sofia Henriques Ferreira da Rocha; 

- Sandra Maria Coelho Rodrigues; 

- Adriana Carvalho de Ildefonso Botelho. 

O projeto Aveiro STEAM City é cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional – 

FEDER, através do programa Urban Innovative Actions. O seu investimento global é de 

6.115.915€ com o apoio FEDER 4.892.732€. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


