
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 4, de 10 de janeiro de 2017 
 

 

I – Substituição das pontes pedonais no Lago da Fonte Nova 

- condicionamentos de trânsito - 

 

No decurso da obra e considerando o avançado estado de degradação das duas pontes 

de madeira existentes no Lago da Fonte Nova, o qual colocava em causa a segurança dos 

Cidadãos, a Câmara Municipal de Aveiro optou pela sua substituição integral (em vez da 

reabilitação como inicialmente projetado), representando um novo investimento de 

aproximadamente 75.000€. 

Face ao exposto e para que possam ser realizados os trabalhos de retirada das duas 

pontes existentes (para posterior colocação das novas estruturas) vimos por este meio informar 

que no dia 12 de janeiro de 2017 serão implementados os condicionamentos de trânsito abaixo 

apresentados.  

Os trabalhos terão  inicio às 14h00m, com o corte do trânsito  na Rua Carlos Aleluia, 

transitando posteriormente para a Rua Carlos Silva Melo Guimarães com conclusão prevista 

para as 22h00m, ficando acautelado apenas o acesso aos moradores  da seguinte forma (melhor 

identificado no esquema anexo):  

Rua Carlos Aleluia 

» O acesso de moradores e parque de estacionamento do “Edifício Aveiro Centrum” só será 

possível através da Avª 5 de Outubro (sentido nascente/poente);   

Rua Carlos Silva  Melo Guimarães 

» O acesso de moradores só será possível através da Rua do Eng.º Silvério Pereira da Silva;  



Rua de José Afonso 

» O acesso de moradores só será possível através  do acesso nascente deste arruamento e 

Rua D. Carlos I. 

 

II – Teatro Aveirense apresenta música e teatro 

Esta semana o Teatro Aveirense propõe um concerto de música e uma peça de teatro. 

No âmbito do projeto “Há noite, no estúdio” vai atuar a banda aveirense “Broken Sidewalk” no dia 

12 de janeiro pelas 21.30 horas, na Sala Estúdio. 

Broken Sidewalk é um projeto Aveirense de Pop/Rock que teve início em 2008 e é 

composto apenas por Pedro Almeida, que desde então compõe, grava, mistura e distribui as 

músicas do projeto. No entanto, 2016 assinala o ano em que formalmente o projeto sai do 

estúdio para a estrada. O projeto conta com dois albuns Heading somewhere (2008) e A handful 

of songs (2016). 

A peça de teatro “As Criadas” com as atrizes Beatriz Batarda, Luísa Cruz e Sara 

Carinhas subirá ao palco do Teatro Aveirense no sábado, dia 14 pelas 21.30 horas.  

 

 

 

III – Câmara Municipal promove atividades na área da internet para 

Seniores  

A Câmara Municipal de Aveiro irá dinamizar nos dias 16, 18, 20, 23 e 25 de janeiro, na 

Biblioteca Municipal de Aveiro, a Formação de Iniciação ao Computador com a participação 18 

seniores. Adquirir conhecimentos na personalização do ambiente de trabalho, janelas e sua 

manipulação, organização da informação, operações de gravação de ficheiros e outros aspetos 

gerais são os conteúdos que a formação irá proporcionar. 

Em fevereiro, seguir-se-á a formação em Internet e Correio Eletrónico (13, 15, 17, 20, 22 

e 24) também na  Biblioteca Municipal de Aveiro, com inscrições abertas de 13 de janeiro a 6 de 

fevereiro. A ação será dividida em duas sessões (uma às 9.30 horas e a outra às 14.00 horas) 

cuja lotação para cada uma delas é de oito lugares. Aprender a navegar de forma segura na 

internet, guardar informação, imagens e outro tipo de conteúdos, criar e gerir uma conta de 

correio eletrónico são os objetivos desta formação dirigidas ao público sénior.  



 

IV – Aveirenses & Arte Nova | Ciclo de Palestras   

 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) irá dar início ao ciclo de Palestras “Aveirenses & 

Arte Nova” com a primeira sessão no dia 20 de janeiro pelas 18.30 horas na Casa Major Pessoa/ 

Museu de Arte Nova, acompanhado de um momento musical e um serviço de Chá à época. 

A primeira palestra intitulada “Arquitetura Arte Nova Portuguesa. Análise Gráfica”, terá 

como orador convidado o arquitecto Luís Pedro Silva, Professor e Investigador da Faculdade de 

Arquitetura do Porto, distinguido com o prémio internacional AZAwards pelo Terminal de 

Cruzeiros do Porto que proporcionará uma viagem no tempo, a princípios do século XX, e um 

contacto direto com o movimento artístico, que vigorou em Portugal e especialmente em Aveiro, 

à época. 

Este ciclo de palestras insere-se no âmbito de “Aveiro, a capital portuguesa da Arte 

Nova” e irá reunir, até 19 de maio, uma vez por mês, individualidades de renome nacional e 

internacional, que através de mensagem inteligível, e de grande intencionalidade comunicativa e 

educativa, desvelará a expressão estética, e a corrente artística, do movimento Arte Nova em 

Portugal. 

 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


