
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 11 de 27 de fevereiro de 2015 
 

 

I – Câmara Municipal de Aveiro valoriza ofício de engraxadores dos Arcos  
 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que, na passada quarta-feira dia 25 de 

Fevereiro, foram removidos os quiosques de engraxador existentes na Praça Joaquim Melo 

Freitas [Arcos], ficando assim a descoberto uma área da original calçada aveirense com o 

desenho que inclui a data de implementação (ano 1947), constituindo assim uma das calçadas 

mais antigas e características de Aveiro. 

 A CMA irá proceder à instalação de um novo ponto/cadeira de engraxador no mesmo 

local, bem como efetuar um conjunto de ações, tendo como principal objetivo a valorização da 

tradicional arte de engraxador, posicionando-a como uma atracão patrimonial e turística 

aveirense, das quais se destaca a realização de um workshop “Engraxadores – recuperar o 

brilho da profissão”. O encontro é aberto a todos os interessados, mediante inscrição prévia no 

Museu da Cidade e terá como objetivo a valorização da profissão e a formação de novos 

engraxadores. 

 O desenho da nova cadeira a instalar na zona dos Arcos está a ser desenvolvido por 

um arquiteto aveirense, de acordo com o desenho das primeiras cadeiras aí instaladas. 

Este projeto insere-se no âmbito da qualificação do espaço público e de estratégia 

cultural e social de preservação e valorização de ofícios tradicionais. Serve, ainda, para 

homenagear os ícones urbanos e fazer ressurgir nos “Arcos” uma nova geração de 

engraxadores. Para mais informações p.f. contactar o Museu da Cidade, através dos seguintes 

contactos/endereços: Tel. 234 406 485; email: museucidade@cm-aveiro.pt.  

 

 

 



 

II – Realização de Simulacro   
 

Integrado nas Comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil e da iniciativa 

“Aveiro – Capital Jovem da Segurança Rodoviária”, irá realizar-se no próximo domingo, dia 01 de 

março pelas 09h45, um simulacro junto à entrada do viaduto que faz a ligação entre a Avenida 

de Santa Joana e a Avenida Artur Ravara (sentido Parque» Sé), reproduzindo o despiste de 

viatura e incêndio da mesma dentro do viaduto, seguido de acidente de viação à entrada do 

mesmo.  

Este simulacro tem como objetivo sensibilizar a população para as questões da 

Segurança Rodoviária.  

Na preparação da ação estão envolvidas as seguintes entidades: Bombeiros Novos de 

Aveiro, Bombeiros Velhos de Aveiro, CDOS, PSP, para além dos serviços da Câmara Municipal 

de Aveiro (Gabinete de Proteção Civil e Polícia Municipal) e da Escola Profissional de Aveiro 

(que participa com alunos voluntários que farão de figurantes durante o simulacro).  

 

Atendendo à especificidade deste tipo de exercício, solicitamos que no tratamento que vierem 

a dar a esta informação não façam referência à hora a que o mesmo irá ocorrer, de forma a 

evitar que nesse momento se aglomere no local um número exagerado de pessoas, situação 

que constituirá seguramente um fator acrescido de risco, e que por isso deverá ser evitado. 

 
 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


