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BOTADELA 2021 – DIA ABERTO DO SALGADO AVEIRENSE 

Amanhã, dia 3 de julho, com organização da Câmara Municipal de Aveiro, vai tem lugar a 

iniciativa “Botadela – Dia aberto do Salgado de Aveiro” entre as 10h00 e as 17h00 em três espaços 

distintos: Ecomuseu Marinha da Troncalhada, Marinha Noeirinha e Marinha Santiago da Fonte. As 

atividades serão apresentadas nas redes sociais do Museu da Cidade, contudo o acesso às 

marinhas será livre.  

Pelas 11h00 será difundido um vídeo que dá a conhecer as Técnicas ancestrais e atuais 

de trabalhar na safra do sal com a preparação da marinha para a Botadela e o início da produção 

de sal exige um profundo saber-fazer, adquirido com a longa experiência e que permite que da 

água salgada venha a nascer sal. Este breve documentário mostra as várias etapas e tarefas do 

marnoto até esse momento e faz realçar a forte a ligação com a marinha. 

À tarde, pelas 15h00, será apresentado o projeto artístico “Intervalo” de Marzia Bruno.  

Trata-se de uma criação artística com referências históricas e sobre a preservação da memória 

obtida pela realização de entrevistas com os marnotos sobre a sua vida, o seu trabalho. A 

preservação da memória surge sob a forma de registos áudio e do trabalhar dos intervalos de 

vozes, de pensamentos e de conceitos, os quais foram sincronizados com performances em três 

marinhas. Um texto composto por números que representam as diferentes camadas de discurso 

acompanha o vídeo.  

O dia aberto terminará pelas 19h00 com a apresentação de “FAINA. Intensive electronic 

experience”. FAINA faz parte de Aveiro e surge da perseverança e conquistas das suas gentes. É 

nesta ligação à Cidade que está todo o foco do grupo criativo FAINA, seja musicalmente ou na 

programação dos eventos que realizam. Falar de FAINA é falar de Aveiro.  



Estes dois últimos projetos são apoiados pela Câmara Municipal de Aveiro através da 

Open Call para apoio a Projetos de Criação Artística, no âmbito do Programa “Cultura em Tempos 

de (In)Certeza”. 

 

NOVA FASE DA OBRA DE QUALIFICAÇÃO URBANA DO 

TROÇO URBANO DA AVENIDA EUROPA EM CACIA 

- Condicionamentos de trânsito - 

Prossegue a bom ritmo a obra de qualificação urbana da nova Avenida Europa no troço 

entre a Rotunda da Vulcano / Lusavouga e a nova variante de Cacia (junto à NVG – The Navigator 

Company). 

Assim, tem início na próxima semana uma nova fase da empreitada alterando agora a 

faixa de rodagem onde vão passar a decorrer os trabalhos de qualificação. Os condicionamentos 

e cortes ao trânsito vão acontecer em toda a extensão do troço urbano da Avenida Europa, em 

Cacia. A CMA solicita a melhor compreensão e colaboração de todos na boa gestão desta 

operação, em particular nos constrangimentos de trânsito que a mesma possa originar. 

Esta obra é um investimento da Câmara Municipal de Aveiro no valor de 1.377.698,20€, 

que será executado pela empresa Ângulo Recto – Construções Lda. 

A obra tem como objetivo principal a adaptação da antiga estrada nacional à vivência 

citadina, dando prioridade à segurança do peão, redução da velocidade de circulação automóvel 

e ao tratamento do espaço público. 

O projeto prevê a criação de passeios e passadeiras elevadas e a promoção do desvio da 

circulação de pesados para vias alternativas atualmente existentes. Será também reformulada 

toda a rede de iluminação pública, construída uma rede para drenagem de águas pluviais e 

executada a rede de gás natural. 

 

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

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


