
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 129 de 09 de julho de 2021 

 

I – RIA LUNA PARK 2021 

Na sequência da parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a 

Associação Portuguesa de Empresas de Diversão (APED), para a realização da segunda edição 

do RIA LUNA PARK, o balanço que fazemos é extremamente positivo, tendo sido cumpridas todas 

as regras de saúde pública emanadas pela DGS, honrando o parecer positivo emitido pelas 

Autoridades de Saúde local para a realização do evento. 

O elevado nível de participação dos Cidadãos, sempre com o cumprimento das normas 

da DGS, é parte do referido balanço positivo dado o facto de entendermos ser muito importante a 

disponibilização deste tipo de eventos para a promoção de momentos de lazer e de convívio para 

os Cidadãos.  

Mais uma vez a CMA esteve na linha da frente no apoio a um setor que viveu e vive várias 

dificuldades, devido à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, a qual originou o cancelamento de 

quase todas as feiras e eventos, nomeadamente a secular Feira de Março.   

Devido à entrada em vigor das restrições aplicadas aos Municípios com risco elevado no 

âmbito da Pandemia da Covid-19, e atendendo à legislação aplicada a espaços e atividades 

económicas como as do RIA LUNA PARK, informamos que lamentavelmente teremos de antecipar 

o encerramento do parque, o qual estava previsto para dia 11 de julho, sendo que hoje (dia 9 de 

julho) será o último dia de funcionamento até às 24.00 horas. 

Foi com muito gosto que a CMA voltou a apoiar a atividade económica e social de uma 

das áreas económicas mais afetadas pela Pandemia, colaborando para a subsistência de várias 

empresas (muitas delas familiares), nomeadamente na área da diversão e da restauração, 

agradecendo publicamente aos Empresários e aos Cidadãos o sucesso e a qualidade do evento 

a todos os níveis. 



 

 

II – Abertas as candidaturas ao Programa Municipal de Apoio as 

Associações Desportivas (Época 2021/2022) e para as Associações 

de Pais (Ano Letivo 2021/2022) 

 

Estão abertas as candidaturas ao Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA) 

para as Associações Desportivas - época 2021/2022, e para as Associações de Pais – ano letivo 

2021/2022.  

Até ao próximo dia 27 de agosto as Associações e Clubes Desportivos poderão apresentar 

a sua candidatura à atribuição de Apoio à Atividade Regular, bem como para o Apoio ao 

Investimento. Os resultados das candidaturas serão comunicados durante o mês de outubro, bem 

como a respetiva formalização e pagamento da primeira tranche. 

De igual modo, as Associações de Pais poderão efetuar as suas candidaturas até ao dia 

30 de setembro. 

Atendendo à situação que vivemos relacionada com a Declarada Pandemia Covid-19, e 

de acordo com o estabelecido no Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica 

2021, nomeadamente na ação 10, alínea c), a Câmara Municipal de Aveiro decidiu proceder ao 

adiantamento dos prazos de candidatura, para que os vários apoios sejam disponibilizados o mais 

breve possível às Associações e, por sua vez, aos nossos concidadãos. 

Tal como na edição do ano anterior, as Associações poderão referenciar na candidatura 

de Apoio à Atividade Regular, de forma autónoma, a proposta de apoio extra para despesas 

relacionadas com o Combate à Pandemia do Covid-19, a qual designaremos como “Linha Covid-

19”. 

A Câmara Municipal de Aveiro reitera, desta forma, a aposta na cooperação e no apoio às 

Associações como uma área de grande importância no desenvolvimento do Município e na 

dinamização da Comunidade, por força do relevante interesse público de que se reveste boa parte 

da atividade das Associações, pelo que, além de todo o trabalho de cooperação que temos 

realizado ao nível do apoio logístico, da isenção de taxas, da cedência de edifícios, equipamentos, 

transportes e materiais, entre outros, vamos continuar a juntar o apoio financeiro à atividade e aos 

investimentos das Associações do Município de Aveiro. 

 



 

 

III – Artes no Canal regressa amanhã 

 

“Artes no Canal _ Mercado de Fusão” regressa amanhã, sábado dia 10 de julho, das 

9h30 às 18h30 do Cais do Côjo ao Cais da Fonte Nova. 

Trata-se de uma organização da Câmara Municipal em parceria com a Associação 

Comercial do Distrito de Aveiro – ACA e com A Barrica – Associação de Artesãos da Região de 

Aveiro. 

“Artes no Canal” é uma iniciativa de caráter cultural, económico e de promoção territorial 

que pretende fomentar a participação e envolvimento da população num evento de rua sustentado 

num cariz eminentemente cultural, que potencia o saber-fazer ao mesmo tempo que valoriza a 

tradição, a identidade, o património, a criatividade e a expressão artística, colaborando para a 

divulgação e promoção de artistas e artesãos. 

 O programa de animação para este dia é o seguinte: 

  

10h00 – 12h00  

16h00 – 18h00  

“Clowns” 

Animação de Rua deambulante 

Uma dupla de clowns cria momentos muitos divertidos e surpreende as pessoas que 

passeiam por Aveiro. Entre comédia, truques e algumas trapalhadas, estes dois tornarão 

o dia das pessoas mais animado e feliz.  A “MUDA’TE Companhia de Artes Performativas, 

nasce no seio da Associação JOBRA, em dezembro de 2014. É uma companhia de artes 

performativas jovem, dinâmica, flexível e multidisciplinar. 

 

10h30 – 12h00  

15h00 – 16h30  

 “SALTIMBANCOS” 

Animação deambulante em barco Moliceiro 

Um grupo de quatro saltimbancos invadem o moliceiro e uma coisa é garantida: diversão 

e muito barulho não faltarão. Entre músicas, coreografias, malabarismo e muita comédia, 

ninguém ficará indiferente a esta folia. 



 

 

12h00 – 13h00  

16h00 – 18h00  

“XARAL’S DIXIE” 

Música de Rua deambulante 

Banda de dixieland (old jazz) 

A banda é composta por nove elementos com o objetivo de divertirem as pessoas com 

este estilo tão alegre e desconcertante, sustentado num fraseado melódico, quase sempre alegre, 

definitivamente bem disposto e sempre com a liberdade que está na base do estilo Dixie. 

 

14h30 – 16h00  

“CANTARES DA RIA” 

Animação deambulante nas pontes ao longo do Canal Central 

O grupo Cénico Cantares da Ria apresenta Aveiro, a Região e os seus valores culturais. 

 

Devido à situação de Pandemia que vivemos, o acesso ao Artes no Canal cumprirá todas 

as regras definidas pela Direção Geral de Saúde.  

 

 

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

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


