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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 2 de 09 de janeiro de 2015 
 

 

I – Artes no Canal saem à Rua dia 10 de janeiro 
 

A primeira edição do ano de 2015 da feira Artes no Canal – Mercado de Fusão vai 

ocupar algumas das mais importantes artérias do centro urbano de Aveiro, já no próximo 

sábado, dia 10 de janeiro.  

Ao mesmo tempo que se promove o artesanato urbano, desenvolve-se o programa de 

animação do espaço público. Na oferta destacam-se os ritmos do Daikiri Latino, uma 

performance, cujos apontamentos musicais vão ocorrer ao longo do dia, entre as 10.00 horas e 

as 17.00 horas, na Rua Homem Christo. A escola de artes Palco Central vai apresentar grupos 

de pop/rock, às 11.00 horas, na Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas. Quando forem 12.30 horas a 

OMA - Oficina de Música de Aveiro sobe ao coreto instalado no Largo do Mercado Manuel 

Firmino com o desafio “Queres ser uma estrela da OMA?”.  

Na parte da tarde o Grupo Cultural São Bernardo a Cantar atua na Praça Dr. Joaquim de 

Melo Freitas, às 14.00 horas. Após esta atuação será a vez de ser exibido, na mesma praça, o 

talento da Zarabatana, uma banda com um repertório eclético, cuja latitude compreende temas 

dos Beatles a Tom Jobim. 

Durante todo o dia haverá demonstração de Slackline no jardim do Largo do Mercado 

Manuel Firmino. 

A feira Artes no Canal – Mercado de Fusão é organizada pela Câmara Municipal de 

Aveiro e conta com a colaboração da Associação Comercial de Aveiro e da Associação de 

Artesãos da Região de Aveiro – A Barrica. Tem como entidades convidadas o Mercado Coletivo 

– Aveiro, a Associação Geração Inédita e os Artesãos da AD Nariz.   

 

 



II – “Boas Festas em Aveiro” destaca Festas de São Gonçalinho 
 

 

Integrado no programa “Boas Festas em Aveiro”, de 9 a 12 de janeiro, o bairro da Beira-

Mar acolhe as tradicionais Festas em Honra de São Gonçalinho. Promovida pela Mordomia de 

São Gonçalinho, a iniciativa conta com um programa diversificado. 

Os festejos iniciam no dia 9 com a celebração da palavra com o Grupo Coral das 

Mordomas e Mordomos e S. Gonçalinho às 18.00 horas. A noite inicia com atuações das tunas 

aveirenses, seguindo-se o concerto com “Os Amigos do Artur”. 

No dia seguinte, destaque para a realização das arruadas, o leilão do quadro de S. 

Gonçalinho pelas 16.00 horas. Realiza-se neste dia a Missa solene presidida pelo Bispo de 

Aveiro às 18.00 horas. A noite está reservada para o concerto com “The Gift”, terminando com 

fogo de artifício. 

Dia 11 vai realizar-se a Missa Solene presidida pelo Pároco da Paróquia da Vera Cruz 

pelas 12.00 horas. À noite salienta-se o concerto “Henk Van Twillert & Vento do Norte”, 

encerrando também com fogo de artifício. 

O último dia está reservado para as atividades com as crianças durante a manhã e 

missa em honra das pessoas da Beira-Mar já falecidas às 9.30 horas. Pelas 18.00 horas terá 

lugar a Entrega do Ramo. A noite está reservada para o concerto com “Augusto Canário”. As 

festividades terminam com o espetáculo piromusical. 

Recorde-se que, até 12 de janeiro, seis restaurantes integram a Mostra Gastronómica 

“Aveiro. Sabores com Tradição”, com a oferta de uma ementa de pratos e sabores da cozinha 

tradicional aveirense.  

Os restaurantes aderentes estão identificados com um selo e apresentam nas suas 

ementas, diferentes pratos de bacalhau, enguias, petinga, raia de pitau, mexilhão. Nas 

sobremesas, destaque para os ovos-moles de Aveiro, alemães, leite creme, como exemplos. 

Acompanham vinho ou espumante com denominação de origem da Região da Bairrada, 

podendo ainda provar-se, em alguns estabelecimentos, o conhecido licor de alguidar. 

Nesta iniciativa inserida no programa “Boas Festas em Aveiro” que conta com o apoio da 

Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro, participam seis restaurantes: À 

Portuguesa, A Tasca do Confrade, A Trincadeira, Giz Food and Drinks, La Cubata e O Bairro. 

 

 



III – Programação da Casa da Juventude em fevereiro 
 

 

O Município de Aveiro, através da Casa Municipal da Juventude de Aveiro, apresenta na 

programação de fevereiro várias atividades: ateliers, conversas e workshops. As inscrições estão 

abertas na Casa da Juventude. 

Na vertente da juventude, no dia 10 de fevereiro terá lugar a ação “Net.Segura – Mostra 

o que és capaz!” pelas 10.30 horas para alunos do 1.º ciclo. A inscrição é livre. 

No dia 18 de fevereiro, às 14.30 horas, realiza-se o atelier de Pintura em Azulejo para 

crianças dos 6 aos 16 anos. O valor da inscrição é de 7.50 euros. Orientada pelo “Canteiro 

d’Imagens – Ninoska”, a formação visa ensinar a pintar em azulejo através da técnica da corda 

seca. 

A 20, durante a manhã, ocorrerá a conversa "Conhecer para agir - ransomware, phishing 

e job scams" com alunos do secundário, profissional e outros interessados. A inscrição é 

gratuita. 

  A conversa “Aprende a gerir a(s) tua(s) redes sociais" vai ter lugar no dia 27 de fevereiro, 

pelas 14.30 horas destinada a alunos do 2.º/3.º ciclo, secundário, profissional e outros 

interessados. A participação é livre. 

  No que à formação diz respeito, de 7 de fevereiro a 11 de abril, aos sábados, decorrerá 

a Oficina de Língua Gestual Portuguesa – Avançada para jovens com mais de 14 anos. O valor 

da inscrição é de 35 euros. Susana Cortes será a formadora que irá familiarizar os participantes 

para a Língua Gestual Portuguesa. 

No dia 6, às 14.00 horas, realiza-se o Workshop de Mobilidade na Incapacidade com 

alunos do 2.º/3.º ciclo, secundário, profissional e outros interessados. A inscrição é gratuita. 

Desafiar os jovens a experimentar os diferentes tipos de dificuldades com que as pessoas com 

deficiência ou incapacidade se deparam no dia a dia. A atividade que contará com a colaboração 

da CERCIAG – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de 

Águeda, constitui uma forma interativa de proporcionar o contacto com os diversos obstáculos, 

sensibilizando os participantes para esta temática. 

  No Workshop de Máscaras do Mundo haver a oportunidade de se conhecer as 

diferentes máscaras mundo. Acontecerá no dia 16 pelas 14.30 horas para crianças dos 6 aos 16 

anos. O valor da inscrição é de 8 euros. 

Por último, de 21 de fevereiro a 7 de março, sábados, os jovens com mais de 15 anos 

podem participar no Workshop de Abajures. A inscrição custa 20 euros. Nesta ação serão dadas 



orientações para a construção de abajures mediante técnicas de expressão plástica. O formador 

será Alexandre Sampaio. 

As inscrições e/ou informações para as referidas atividades podem ser formuladas na 

Casa Municipal da Juventude de Aveiro, de segunda a sexta feira, das 09.30 às 12.30 e das 

14.00 às 18.00 horas; Rua Eng.º Silvério P. Silva 3810-175 Aveiro.Telefone: 234 406 522 ou 

cmjuventude@cm-aveiro.pt - http://cmjuvaveiro.blogspot.com. 

 

 

IV – Intervenção no Museu Arte Nova  
 

Após dois meses de intervenção, terminou no início da presente semana a obra de 

reforço da fachada da Casa Major Pessoa / Museu Arte Nova, visando a consolidação da 

empena (que ficou exposta após a demolição do edifício contíguo) com uma armadura de reforço 

e aplicação de argamassa de enchimento e regularização final, bem como da aplicação de um 

sistema de salvaguarda da estanquidade à pluviosidade, num investimento de aproximadamente 

20.000€ totalmente suportado pela tesouraria da CMA, que garante a boa conservação deste 

edifício de relevante interesse histórico-cultural.  

 
 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


