
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 181 de 23 de setembro de 2021 

 

I – ASSEMBLEIAS DE VOTO NAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021 

Integrado na preparação dos atos formais para as Eleições Autárquicas 2021, que 

decorrerão no próximo dia 26 de setembro, a Câmara Municipal de Aveiro está a desencadear os 

devidos procedimentos para que tudo decorra com a devida legalidade, normalidade e qualidade. 

Após a devida articulação com as Juntas de Freguesia, foi decidida a localização das 

Assembleias de Voto, mantendo-se as localizações onde se realizaram as Eleições Presidenciais 

2021, com exceção feita à Assembleia de Voto de Azurva, que devido à obra que estamos a 

executar de qualificação da Escola Básica, foi necessário alterar o local da votação para o Centro 

Social de Azurva: 

 

» Freguesia de Aradas: 

- Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo de Aradas 

 

» Freguesia de Cacia: 

- Escola Básica Rio Novo do Príncipe 

 

» Freguesia de Eixo e Eirol: 

- Edifício da antiga Junta de Freguesia de Eirol 

- Centro Cultural de Eixo 

- Centro Social de Azurva 

 

» Freguesia de Esgueira: 

- Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima 



- Centro Social de Taboeira 

- Escola Básica da Alumieira, Mataduços 

 

» União de Freguesias da Glória e Vera Cruz: 

- Escola Secundária José Estevão, Glória 

- Escola Básica da Vera Cruz 

 

» Freguesia da Oliveirinha:  

- Escola Básica Castro Matoso, Oliveirinha 

 

» Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz:  

- Centro Social de Requeixo 

- Salão Polivalente da Junta de Freguesia, Nossa Senhora de Fátima 

- Edifício da antiga Junta de Freguesia de Nariz 

 

» Freguesia de Santa Joana:  

- Escola Básica do Solposto 

 

» Freguesia de São Bernardo:  

- Escola Básica n.º1 de São Bernardo 

 

» Freguesia de São Jacinto:  

- Edifício da Junta de Freguesia 

 

II – ADQUIRIDO NOVO AUTOCARRO DE 53 LUGARES 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) reforçou a sua frota com a aquisição à Scania 

Portugal S.A. de um novo autocarro de 53 lugares, num investimento de 276.504€, que vai permitir 

aumentar qualidade e o conforto do serviço prestado às inúmeras Associações do Município que 

solicitam o transporte da CMA para as suas deslocações. 

A viatura está devidamente decorada com a imagem da CMA naquela que é também uma 

importante ação de divulgação e marketing territorial muito importante, para a atração de novos 

visitantes e turistas à Cidade e ao Município de Aveiro. 

[fotografias em anexo] 



 

III – EXPOSIÇÃO CANINA E FELINA EM AVEIRO 

A Exposição Canina e Felina Internacional de Aveiro realiza-se no próximo fim de semana, 

dias 25 e 26 de setembro, no Parque de Exposições de Aveiro. Esta é uma edição especial de 

uma das provas mais importantes e prestigiadas do setor da canicultura e da felinicultura em 

Portugal, que cumpre todas as normas sanitárias exigidas pela Direção Geral da Saúde e pela 

Direção Geral de Veterinária. 

A 13ª Exposição Canina Internacional de Aveiro e a 12ª Exposição Felina Internacional de 

Aveiro são organizadas pela Câmara Municipal de Aveiro, Aveiro-Expo, E.M., Clube Português de 

Canicultura e Clube Português de Felinicultura. 

Na edição de 2021 teremos a concurso cerca de 500 cães e 100 gatos, que competirão 

nas diferentes provas, divididas pelos dois dias do evento. 

As áreas e as distâncias entre os ringues das competições serão maiores e grande parte 

das provas decorrerá ao ar livre. Os espaços para o público estarão marcados e delimitados, bem 

como os circuitos, e haverá pontos de desinfeção ao longo do recinto. As demonstrações caninas 

vão, também, ser transmitidas através da página de Facebook do evento em: 

https://www.facebook.com/ExposicaoCaninaFelinaInternacionalAveiro  

 

Bilhetes já disponíveis 

Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente através da bilheteira online, no 

secretariado no Parque de Exposições ou na bilheteira nos dias do evento, no entanto 

aconselhamos a compra antecipada para evitar aglomeração de pessoas. O bilhete de entrada no 

recinto custa €2,50 por pessoa e é válido para uma entrada. As crianças até aos seis anos de 

idade, inclusive, não pagam. O acesso do público ao recinto da exposição será feito apenas pela 

entrada principal do Parque de Exposições (Rua D. Manuel Almeida Trindade) e a saída será feita, 

exclusivamente, pela Avenida Vale de Guimarães. O recinto tem lotação limitada e as entradas e 

as saídas serão controladas e contabilizadas. Não será necessária a apresentação do Certificado 

Digital Covid. 

O evento tem o apoio da Policlínica Veterinária de Aveiro, do Diário de Aveiro, da Rádio 

Terra Nova e das revistas Miau, Dogs PT Magazine e Cats PT Magazine. 

Para mais informações consulte a página de Facebook do evento. 

 



IV – AVEIRO COMEMORA AS JORNADAS EUROPEIAS DO 

PATRIMÓNIO 

- 23 de setembro a 3 de outubro -  

A Câmara Municipal de Aveiro associa-se, mais um ano, às Jornadas Europeias do 

Património, iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, que terão lugar 

de 24 de setembro a 3 de outubro, subordinadas ao tema “Património Inclusivo e Diversificado”.  

Neste sentido serão promovidos espetáculos em espaços Municipais e diferentes 

atividades de Serviços Educativos nos Museus de Aveiro. 

Na Praça da República / ATLAS Aveiro poderá ser apreciada “Atlas 2.0 – religação 

entrópica”, Instalação de Luz no Património por Henrique Vilão. Acontecerá nos dias 23 e 24 de 

setembro às 21h00 um acontecimento, único e irrepetível, que marca o início do período de 

exibição e ligará toda a instalação. Este projeto procura estabelecer uma relação profunda entre a 

luz e o Edifício Atlas, com o intuito de dar a ver a arquitetura deste local histórico de Aveiro, da 

autoria de Fernando Távora.  

A luz é o recurso central desta iniciativa, uma proposta imersiva que conjuga a arte 

contemporânea e os lugares de maior relevância patrimonial das cidades do Eixo Cultural A25. 

Terá lugar também nas Cidades de Viseu e da Guarda. 

Na sexta-feira, dia 24 de setembro, pelas 19h00, será apresentado o espetáculo “Diário 

de uma Pandemia” da autoria de Gerson Batista e interpretado por Inês Filipe no Centro de 

Congressos. Os bilhetes, gratuitos, ficarão disponíveis no local a partir das 17h30. 

Trata-se de um espetáculo musical e visual com recurso a música eletroacústica para 

piano, arte visual e multimédia, onde o público terá oportunidade de viajar por um mundo sonoro 

e visual, que será capaz de o envolver e transportar ao espírito do momento. Um projeto apoiado 

pela CMA através da Open Call para apoio a Projetos de Criação Artística, no âmbito do Programa 

“Cultura em Tempos de (In)Certeza”. 

Na semana seguinte, dia 1 de outubro, sexta-feira, com sessões às 16h00, 17h00 e 18h00, 

será exibido o espetáculo “Inside Door – Movimento Silencioso” na escadaria Atlas/Aveiro. Tem 

entrada livre, por ordem de chegada, limitada à lotação do espaço. 

“Inside Door-Movimento Silencioso” é um projeto de instalação artística que promove 

a arte em época de pandemia. Os bailarinos instalam-se no espaço e a criação que apresentam 

utiliza o movimento que trabalham com o silêncio, desenvolvendo pequenos espetáculos de 30 

minutos. É um projeto de ÁLVARO RIBEIRO apoiado também pela CMA através da Open Call 



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

(In)Certeza” 

Igualmente no dia, pelas 19h00, a Igreja das Carmelitas recebe “Há Noite nas Carmelitas”. 

Um recital de Clarinete e Piano por Samuel Marques e Dana Radu. Terá entrada livre, por ordem 

de chegada, limitada à lotação do espaço 

Neste recital de clarinete e piano, o clarinetista Samuel Marques e a pianista Dana Radu 

irão interpretar um programa eclético, onde coexistirão obras de compositores portugueses 

contemporâneos a par de repertório (neste caso francês) mais tradicional e de grande relevância 

para os instrumentos em causa. Este projeto faz parte da Open Call para apoio a Projetos de 

Criação Artística, do Programa “Cultura em Tempos de (In)Certeza” da CMA. 

 

Atividades de Serviços Educativos 

Nos dias 24, 28, 30 de setembro e 2 de outubro, sempre às 10h00, terá lugar a visita ao 

Museu da Cidade “Aveiro somos todos nós!” Partindo da exposição permanente explora-se a 

cidade e os registos que a História dela deixou, mostrando a diversidade das pessoas e da forma 

como o espaço urbano tem vindo a ser utilizado. A visita é complementada com a exposição 

temporária Escrito Sob o solo, reveladora dos vestígios materiais da ocupação do território.  

Destina-se ao público em geral. 

“Botica Conventual” é a proposta de uma visita com extensão ao Parque Infante D. 

Pedro onde os participantes são levados a colher algumas plantas para um herbário e, 

simultaneamente, conhecerão a personagem que dá nome ao Parque e a sua relação familiar com 

a Princesa Santa Joana, sua sobrinha. A atividade termina no Museu de Aveiro / Santa Joana. Vai 

acontecer nos dias 25 de setembro, 2 de outubro às 15h00 e no dia 3 de outubro às 11h00. 

Destina-se a famílias. As inscrições poderão ser feitas através do mavsj@cm-aveiro.pt 

Também para famílias serão promovidas visitas “Safari dos animais”. Inicia-se com a 

visita do “Safari dos Animais” [jogo], seguindo depois para o espaço infantil e juvenil da Biblioteca, 

escolhendo histórias de Sophia de Mello Breyner / Ducla Soares / O Cuquedo de Clara Cunha … 

sobre animais fantásticos, tais como a Fénix, os Leões, as Águias, Touros e Serpentes, Dragões 

e outros encontrados nas coleções do Museu de Aveiro / Santa Joana. Será desenvolvida nos dias 

2 de setembro e 2 de outubro às 11h00. Inscrições em mavsj@cm-aveiro.pt 

No dia 2 de outubro, pelas 10h00, vai realiza-se a visita à exposição Escrito Sob o Solo 

e Caminhar Sobre a Muralha. Após a introdução na exposição “Escrito sob o Solo”, partimos para 

a exploração da cidade, calcorreando o percurso da muralha e a relevância dos trabalhos 

arqueológicos para conhecer a memória e como ainda hoje molda o urbanismo. 



Destina-se ao público em geral e é sujeito a inscrição prévia (museucidade@cm-aveiro.pt). 

À mesma hora e dia, mas no Museu da Cidade terá lugar o atelier “Cerâmica em estado 

líquido” onde se irá trabalhar a nobre porcelana e sentir a suavidade desta pasta cerâmica, que 

na forma de barbotina tem toque de seda, envolvendo as folhas, plantas, ramos e flores, que vão 

ficar imortalizadas pela cerâmica em estado líquido.  

Esta ação destina-se a famílias e é sujeita a inscrição prévia (museucidade@cm-aveiro.pt)  

 

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

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


