
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 51, de 13 de maio de 2022 

 

I – DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 2022 - 

- O Poder dos Museus - 

No próximo dia 18 de maio assinala-se o Dia Internacional dos Museus e a Câmara 

Municipal de Aveiro associa-se a esta efeméride com a realização de três atividades, para além 

da entrada livre nos Museus de Aveiro. 

De manhã, às 11h00, terá lugar o “Roteiro do invisível [percurso pela Cidade]” com ponto 

de encontro no Museu da Cidade. Limitada até 15 participantes, a ação carece de inscrição prévia 

para o email museucidade@cm-aveiro.pt. 

Às 10h30 e 14h30 são promovidas visitas guiadas com o atelier “A botica conventual e as 

plantas medicinais”, destinadas a jovens com necessidades especiais e seniores. A inscrição pode 

ser efetuada através do email maveiro@cm-aveiro.pt ou 234 423 297. Em cada visita é possível 

participarem até 15 pessoas. 

À tarde, 16h30, vai ter lugar uma visita orientada ao Museu da Cidade, sob o tema, “A 

Cidade dentro do Museu”. As inscrições podem ser feitas através do email museucidade@cm-

aveiro.pt. Limite até 15 participantes. 

 

II – ENCONTRO COM A DANÇA EM AVEIRO 

A 17ª edição do Encontro com a Dança de Aveiro – ECADAv, integra o programa das 

comemorações do Feriado Municipal de Aveiro e acontece no próximo domingo, dia 15 de maio, 

pelas 15h00, no Centro de Congressos de Aveiro (CCA). 

Este evento é uma mostra pública de dança nas diversas modalidades, com o principal 

objetivo de divulgar o trabalho desenvolvido pelos diversos grupos, escolas, academias, 



associações e projetos nesta área em Aveiro. Nesta edição vamos contar com a atuação de 200 

bailarinos(as), acompanhados(as) pelos professores e professoras, da Academia R&D, Dança 

Movimento – Cacia, Dance Soul Academy – Cenap, DIMOV (Difusão do Movimento), EGA – 

Escola Gímnica de Aveiro, GEMDA Dance Hub e Sociedade de Música Stª Cecilia – Escola 

de Dança Sandra Leite num espetáculo que contará com a apresentação de diversas classes, 

num total de 14 exibições. 

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade, os bilhetes estão disponíveis no 

CCA a partir do dia 6 de maio, inclusive, e limitados aos lugares existentes. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


