
 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 29, de 22 de março de 2022 

 

I – OPEN CALL PARA A 3.ª EDIÇÃO DOS CADERNOS DE 

CULTURA: HISTÓRIA & PATRIMÓNIO DE AVEIRO 

- Candidaturas até 12 de junho - 

Está aberta Open Call de submissão de artigos para a 3.ª edição da revista “Cadernos de 

Cultura: História & Património de Aveiro”. O prazo para a referida submissão decorre até ao dia 12 

de junho e os interessados deverão consultar as Normas de Publicação através do link 

https://bit.ly/open_call_cadernos_cultura e enviar o artigo para o endereço de e-mail: 

arquivo.historico@cm-aveiro.pt. 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) pretende dar continuidade à edição dos “Cadernos 

de Cultura: História & Património de Aveiro”, considerando que esta é um importante contributo 

para a perceção e interpretação da história de Aveiro e dos seus bens culturais. 

Esta revista é uma aposta da CMA para aprofundar o estudo, promover o conhecimento 

e desenvolver a Cultura como fator distintivo da Cidade, do Município e da Região de Aveiro, sob 

a coordenação editorial do Vereador, Miguel Capão Filipe. 

A revista está aberta a colaborações científicas com o propósito de fomentar a 

comunicação entre investigadores e profissionais das áreas da Cultura, da História e do 

Património, contribuindo, desta forma, para a compreensão e divulgação da História Local e 

Regional. 

A publicação, de periodicidade anual, tem como objetivo basilar a partilha de trabalhos 

científicos junto do público em geral e, em particular, dos munícipes aveirenses. São considerados 

prioritários, em termos de publicação, os estudos científicos que dizem respeito ao Município e à 

Região de Aveiro. 



Além da versão impressa, a edição é também disponibilizada em suporte digital na página 

web da Rede de Bibliotecas do Município de Aveiro, em: http://rbma.cm-aveiro.pt/Catalog/ . 

 

 

II – AVEIRO SPRING CLASSIC REGRESSA ESTE DOMINGO 

No próximo domingo, dia 27 de março, Aveiro irá receber a 5.ª edição da prova de 

Cicloturismo “Aveiro Spring Classic”, que vai reunir no Centro da Cidade, cerca de 1000 ciclistas.  

Organizada pela Câmara Municipal de Aveiro em parceria com a empresa Cabreira 

Solutions – Eventos Desportivos, assessoria e consultoria desportiva, a prova intermunicipal terá 

início pelas 09h e passará por Aveiro, Ílhavo, Vagos, Mira e Oliveira do Bairro, com duas provas 

distintas: a Clássica com 120 km e a Clássica Curta com 90 km. 

A partida da Aveiro Spring Classic será realizada pelas 09h00 junto ao Centro de 

Congressos e chegada está prevista para o mesmo local, quando forem 12h00. 

A Aveiro Spring Classic, prova que conta com o apoio da Federação Portuguesa de 

Ciclismo, é uma clássica de Primavera que honra o legado de outras históricas provas por essa 

Europa fora onde os atletas terão a oportunidade de participar numa verdadeira Clássica, 

semelhante em todas as caraterísticas a outras Clássicas Internacionais e de renome no Ciclismo 

Mundial, como a Paris-Roubaix ou a Flandres. 

A tipologia do evento levará os participantes a percorrerem um percurso em asfalto, 

“strerrato” e empedrado, caraterísticas essenciais nesta tipologia de evento. 

 

Condicionamentos de trânsito 

A realização do evento desportivo implica, no período compreendido entre as 07h00 e as 

18h00, o corte ao trânsito do Rua do Cais da Fonte Nova, em frente ao Centro de Congressos de 

Aveiro. O estacionamento estará interdito entre as 07h00 do dia 26, sábado, e as 19h00 do dia 27, 

domingo. 

Também no dia 27 de março estarão vedados os acessos à Rua Dom Carlos I, Rua José 

Afonso e Rua Carlos Silva Melo Guimarães e o acesso à circulação será condicionada durante 

toda a manhã, nos seguintes arruamentos: 

- Rua do Cais da Fonte Nova; 

- Av. Francisco Sá Carneiro;  

- Rua de Bourges;  

- Estrada de Vilar;  



- Estrada de São Bernardo;  

- Rua da Casa do Povo (Oliveirinha);  

- Rua 2 de Maio;  

- Rua Prof.ª Justa F. Dias (EN 230-1); 

- Rua dos Melões (EN 584); 

- Rua Direita (EN 335);  

- Rua Direita da Póvoa do Valado; 

- Estrada Verba > Porto de Ílhavo > Salgueiro; 

- Estrada da Ria (Cruzamento com a Rua do Sal); 

- Rotunda das Pirâmides; 

- Rua Condessa Mumadona (EN 235); 

- Rua Calouste Gulbenkian; 

- Rotunda do Hospital;  

- Av. Artur Ravara (Sentido Hospital – Sta. Joana);  

- Av. Santa Joana (passagem pelos túneis); 

- Av. 5 de Outubro (Sentido Sta. Joana – Rotunda do Pingo Doce); 

- Rua Cais da Fonte Nova. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


