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I – Carnaval em Aveiro 

Carnaval Infantil em Aveiro 

A Câmara Municipal de Aveiro irá promover um conjunto de iniciativas relacionadas com 

o Carnaval.  

No dia 24 de fevereiro terá lugar o Grande Entrudo Infantil de Aveiro durante a manhã, 

com início marcado para as 10.00 horas. Este Entrudo Infantil de Aveiro, que se deseja um 

reviver do carnaval genuíno e espontâneo português, destina-se essencialmente às crianças do 

pré-escolar e 1º ciclo. Neste desfile irão participar IPSS´s, Escolas públicas e privadas e 

Cooperativas de Ensino, do Pré-Escolar ao 1º Ciclo, contando-se com a participação de 

centenas de crianças. A saída do desfile far-se-á na Praça Marquês de Pombal, descendo pela 

Rua Direita, atravessar a Ponte Praça e subir pela Avenida Dr. Lourenço Peixinho terminando no 

Largo do Mercado Manuel Firmino. 

Existirão também um conjunto de atividades do Sistema Educativo como “Mãos no barro 

e sai um cabeçudo!”, uma oficina no Museu da Cidade.  

 

Podem ser obtidas mais informações no Museu da Cidade de Aveiro | Rua João 

Mendonça, nº. 9/11  3800 – 200 Aveiro. Tel: (+351) 234 406 485 | Email: museucidade@cm-

aveiro.pt ou no Museu de Aveiro – Av. Santa Joana – 3810-329 AVEIRO - Telef. 234 423 297. 

 

 

 



 

 

 “O Clube de Carnaval – Dias na CASA” 

A Casa Municipal da Juventude de Aveiro promove o “Clube de Carnaval – Dias na 

CASA” com a realização de diversas atividades associadas ao Carnaval. 

Assim, no dia 27 de fevereiro de manhã vai ter lugar o atelier de Máscaras na Casa 

Municipal da Juventude e à tarde haverá o “Soltar o Entrudo Cais da Fonte Nova.” No dia 1 de 

março de manhã decorrerá um atelier no Museu de Aveiro | Santa Joana e à tarde haverá jogos 

na Casa. 

As inscrições, no valor de 3 euros e limitadas a 23 participantes, podem ser efetuadas 

até 20 de fevereiro, na Casa Municipal da Juventude, das 09.30 às 18.00 horas. “Clube de 

Carnaval – Dias na Casa” destina-se a crianças dos 6 aos 14 anos. 

 

 

 

“Oficinas de férias Carnaval no Museu de Aveiro | Museu Santa Joana” 

O Museu de Aveiro | Santa Joana irá promover as Oficinas de férias Carnaval | 2017 nos 

dias 23 e 25 de fevereiro para as crianças dos 5 aos 14 anos de idade. As sessões terão lugar 

das 14.00 às 17.00 horas. 

A partir de uma pequena visita orientada e inspirados nos desenhos inscritos nos 

espaldares em “chinoiserie” do Coro - alto do museu, desenvolve-se a ação em oficina de artes 

visuais “Máscaras de Careto”, recriando desenhos de animais e de figuras de época – o carnaval 

dos animais. Dando asas à imaginação serão criados adereços para usar no Dia de Carnaval e 

desfilar. Cada criança deverá pagar 2,50 euros. Podem ser obtidas mais informações no Museu 

de Aveiro – Av. Santa Joana – 3810-329 AVEIRO - Telef. 234 423 297 – Fax 234 421 749 

 

 

II – “Aveirense & Arte Nova” 

- Segunda sessão do ciclo de palestras - 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) realiza, no próximo dia 24, a segunda sessão do 

ciclo de Palestras “Aveirenses & Arte Nova” que terá como oradora a professora Marzia Buno. 



“Museu da Cidade: Cruzamento entre imagem e memória” é o tema da apresentação acerca do 

edifício sede do Museu da Cidade como ícone de edifício Arte Nova, marcada para as 18h30, no 

Museu Arte Nova de Aveiro. 

 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 prestígio nacional, que 

conversarão sobre a expressão estética e a corrente artística do movimento Arte Nova em 

Portugal e em particular do contributo específico de Aveiro. 

 

III – Movimento Zero desperdício 

A Câmara Municipal de Aveiro aderiu à iniciativa Movimento Zero Desperdício Alimentar, 

em Junho de 2015, através da celebração de um Protocolo com a Associação DARIACORDAR, 

tendo subscrito o movimento, como entidades recetoras, a IPSS Florinhas do Vouga, a Cáritas 

Diocesana de Aveiro e a Associação de Melhoramentos de Eixo e, como entidades doadoras, o 

Grupo Jerónimo Martins, com a adesão do Pingo Doce Barrocas, Forca e S. Bernardo, e o 

Grupo Auchan. 

Desde a sua adesão até Dezembro de 2016 foi possível abranger 749 beneficiários, 293 

famílias num total de 50.238 de refeições equivalentes. Esta adesão e toda a sua 

operacionalização conta com um total de 14 colaboradores, entre entidades doadoras e 

recetoras. 

Do relatório de atividades elaborado pela equipa responsável pelo Movimento, foi 

contabilizado 1.201Kg de sopa, 122Kg de conduto, 8.744Kg de géneros e 16.801Kg de 

complemento. 

Resultante de uma avaliação qualitativa à adesão ao movimento, as entidades recetoras 

consideram que existe um complemento mais equilibrado dos cabazes de alimentos, a 

possibilidade de distribuição diária de produtos frescos e confecionados, assim como pelo facto 

de as recolhas serem diárias, o que permite um maior apoio às famílias beneficiárias. 

Após um ano de implementação do Movimento Zero Desperdício, num total de 18 

municípios, o Relatório de Atividades correspondente assinala o concelho de Aveiro em 6.ª 

posição no que concerne ao número de recolha de refeições, precedido dos municípios de 

Sintra, Lisboa, Loures, Alcabideche e Santo Tirso, tendo gerado um valor económico de 

126.766€. 

 



 

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

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


