
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 123, de 02 de julho de 2021 

 

I – GRANDE REGATA DOS MOLICEIROS 

 Integrado na edição do Ria de Aveiro Weekend 2021 organizado pela Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, a Cidade de Aveiro recebe amanhã, dia 03 de julho, a Grande 

Regata dos Moliceiros, cuja partida ocorre às 14.30h da Torreira, estando a chegada prevista para 

as 16h00 na Estrada-dique / Rua do Sal junto à Marinha da Troncalhada (ponte da eclusa). A hora 

de chegada está dependente da força do vento.  

 Considerando a importância da iniciativa assim como o ponto de observação privilegiado 

sobre a Ria de Aveiro que a Estrada-dique / Rua do Sal propicia para todos os que pretenderem 

assistir e registar a chegada da Grande Regata dos Moliceiros, a Câmara Municipal de Aveiro irá 

abrir o espaço da obra durante a tarde de amanhã sábado 03JUL21 (entre as 15h00 e as 18h00), 

apenas à circulação pedonal, voltando a fechar logo que termine a entrega dos prémios aos 

participantes da Regata.  

 A obra da qualificação da Estrada-dique/Rua do Sal continuará nos próximos dias com a 

finalização da rede de iluminação pública (tendo já ocorrido dois furtos de aproximadamente 1km 

de cabo elétrico durante a presente semana), com a finalização da zona de estar mais próxima da 

ponte da eclusa/Marinha da Troncalhada e com a conclusão dos trabalhos de pintura de muros e 

execução de pavimentos.  

 Importa também esclarecer que não está em causa a segurança da Estrada-dique/Rua do 

Sal e que o fenómeno imprevisível de escorregamento do enrocamento num pequeno troço de 20 

metros dos 1000 metros totais, provavelmente provocado pela erosão lenta, contínua e não 

detetável do efeito de marés na zona de inflexão do canal da Ria, está já a ser avaliado e estudado 

com profundidade técnica (tendo o estudo começado logo no dia seguinte à ocorrência – a 

passada terça-feira) para que venha a ser implementada a solução técnica considerada 



necessária, equacionando-se, entre outras, a possibilidade de reforço da base do enrocamento 

para quebrar o efeito das correntes provocado pelas marés.  

A qualificação da Estrada-dique/Rua do Sal representa um investimento de 

aproximadamente dois milhões de euros que a Câmara Municipal de Aveiro está a desenvolver 

num importante local de fruição turística, ambiental e de contemplação paisagística, podendo ser 

utilizada para a prática desportiva, e que com a sua qualificação trará um nível elevado de 

qualidade e conforto aos seus utilizadores, bem como para a preservação da biodiversidade. 

 

II – AVEIRO 2027 LANÇA INQUÉRITO DIRIGIDO À COMUNIDADE 

ARTÍSTICA 

- Respostas até 11 de julho no website do projeto - 

Após a conclusão do primeiro inquérito à população, e de termos alcançado cerca de 900 

participações, o projeto Aveiro 2027 – Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura avança 

agora com um segundo inquérito online. Desta feita, abre-se o diálogo com o setor Cultural e 

Criativo atuante em Aveiro, pretendendo-se recolher informação que permitam compreender e 

abordar as fragilidades e forças desta área, fundamental na dinâmica de Aveiro e das suas 

perspetivas para o futuro. O inquérito está acessível até 11 de julho através do website da 

candidatura, em www.aveiro2027.eu. 

Estes inquéritos surgem integrados numa estratégia de participação ativa dos cidadãos 

no desenvolvimento e na construção de um programa colaborativo para 2027, identificando 

necessidades, fragilidades e oportunidades que possam ser abordadas através do processo de 

candidatura. O objetivo passa por potenciar os impactos efetivos e positivos para o território e para 

todos os que nele trabalham e habitam.  

Com esta iniciativa, procura-se reforçar a ideia de que não se está meramente a identificar 

um conjunto de infraestruturas e eventos, mas antes a conceber um programa cultural inovador, 

aberto, diverso e inclusivo, suportado em conceitos agregadores e em estratégias sustentáveis de 

desenvolvimento urbano, contribuindo para uma grande participação comunitária e para o reforço 

da atratividade internacional da cidade. A participação de todos é, assim, apresentada como um 

fator determinante para o sucesso da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 

2027, tendo sido criado o slogan “Vamos juntos. Uma pessoa de cada vez” para divulgação destas 

iniciativas. 

Aveiro candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027 é um projeto apresentado em 

Junho de 2019, que se desenvolve em quatro eixos fundamentais de intervenção: Cultura, 



Natureza, Tech e Soul. A Câmara Municipal de Aveiro tomou a decisão de se apresentar como 

entidade promotora da Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027. Esta intenção 

teve como suporte o Plano Estratégico para a Cultura para o período 2019-2030, no qual é 

assumida a implementação de políticas públicas que privilegiem a qualificação da oferta cultural, 

o incremento de práticas e consumos culturais, a fixação de novos agentes artísticos e criativos 

no território e o posicionamento da cidade no contexto nacional e europeu. 

O programa "Capital Europeia da Cultura" (CEC) é um dos projetos da União Europeia de 

maior sucesso e reconhecimento. Esta iniciativa foi criada em 1985 com o objetivo de colocar as 

cidades no coração da vida cultural da Europa. Através da cultura e das artes, as Capitais 

Europeias da Cultura promovem a qualidade de vida nas cidades e fortalecem os laços de 

comunidade. Ao longo de um ano, os cidadãos são convidados a desempenhar um papel ativo no 

desenvolvimento e na expressão cultural da própria cidade, tomando parte nas suas atividades e 

dinâmicas. 

A esta vontade e desígnio associaram-se como parceiros estratégicos a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, a Universidade de Aveiro e a Câmara de Comércio e Indústria 

do Distrito de Aveiro AIDA – CCI, os quais terão um papel de suporte institucional e também 

operacional neste processo de trabalho. 

 

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

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


