
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 130 de 12 de julho de 2021 

 

 

I – Reabertura da Igreja das Carmelitas 

 

Concluída a obra de reabilitação da Igreja das Carmelitas, o espaço será reaberto ao 

público amanhã dia 13 de julho, pelas 18h30, com a cerimónia de assinatura do Acordo de 

Colaboração entre a Câmara Municipal de Aveiro, a Paróquia de Nossa Senhora da Glória e a 

Irmandade de Santa Joana Princesa.   

Com um investimento de aproximadamente 120.000€ a intervenção na Igreja das 

Carmelitas incidiu na resolução de patologias associadas à humidade, reparação das paredes 

interiores e tratamento e recuperação dos pavimentos de padeira, bem como limpeza das pedras 

de fachada, substituição da cobertura da Sacristia e reformulação do sistema de águas pluviais. 

A Igreja das Carmelitas reabre requalificada, proporcionando ao visitante uma nova 

experiência de fruição garantida pelo Núcleo Museológico agora criado, onde se podem apreciar 

objetos que contam a história do Convento de São João Evangelista, para além de um circuito 

interpretativo da própria Igreja das Carmelitas, que contextualiza e clarifica o visitante sobre a 

história e composição deste verdadeiro tesouro de Aveiro. 

 

Horário: Terça a domingo das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00. 

 

 

 



II – Antiga Estação de Comboios com exposição dedicada à obra da 

Avenida Dr. Lourenço Peixinho 

 

A Antiga Estação de Comboios de Aveiro está de novo aberta após o investimento de 

aproximadamente um milhão de euros por parte da Câmara Municipal de Aveiro, dando uma nova 

vida a este icónico edifício da Cidade de Aveiro, apostando na preservação do património, dando-

lhe novas funções de promoção da Cidade, do Município e da Região, através da sua nova Loja 

(no rés-do-chão) dedicada aos três produtos identitários: Ovos-moles, Sal e Vinhos e Espumantes 

da Bairrada.  

Importa relevar a presença da exposição dedicada à Avenida Dr. Lourenço Peixinho, 

patente no primeiro piso até ao próximo dia 01 de agosto, com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento, história e a obra de requalificação da Avenida, readaptando a exposição que já 

esteve no edifício da Antiga Capitania no final do ano 2020, complementada com um Catálogo da 

Exposição cujo lançamento aconteceu no passado dia 01 de julho integrado na cerimónia de 

inauguração do edifício. 

 

Horário: Terça a domingo das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00. 

 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


