
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 121, de 15 de setembro de 2017 
 

 

I – TEATRO AVEIRENSE | PROGRAMAÇÃO TRIMESTRE OUT / NOV / DEZ 
 

A Programação do último trimestre de 2017 do Teatro Aveirense (TA) reforça algumas 

áreas de programação continuando o caminho de afirmação do Teatro Aveirense como uma das 

principais salas de programação cultural do País. 

Apresentamos em anexo o Dossier em Imprensa. 

A agenda pode ser consultada em:  

https://issuu.com/municipiodeaveiro/docs/ta_prog_out_nov_dez_2017_web  

 

 

II – VISITAS GUIADAS NO MUSEU DE AVEIRO | SANTA JOANA 
 

A Câmara Municipal de Aveiro promove um conjunto de visitas guiadas à exposição “De 

Aveiro para o Mundo – Contributos para a Expansão Portuguesa 1400-1800” patente no Museu 

de Aveiro | Santa Joana. Todas as visitas têm entrada gratuita. 

As visitas decorrerão nos dias 19, 21, 26, 28 de setembro, 3 e 4 de outubro com sessões 

às 11h00 e às 17h00. 

No dia 23 de setembro, pelas 15h00, a visita será orientada pelo Comissário da 

exposição, Comandante Rodrigues Pereira e surge inserida no programa das Jornadas 

Europeias do Património. 

A exposição, patente até ao dia 8 de outubro, oferece a oportunidade a quem a visita de 

conhecer, entre outras peças, os vestígios arqueológicos encontrados na ria de Aveiro, onde se 

inclui o astrolábio de 1575, a Carta do Juíz de fora da Vila de Aveiro dando conta ao rei das 



naus, navios e caravelas que havia naquela vila, de 1552, e até modelos de embarcações 

utilizados na época dos descobrimentos.  

A mostra poder ser visitada de terça a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 

18h00. 

 

 

III – RALI DE SANTA JOANA | CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO      

Devido à realização do Rali de Santa Joana que acontece amanhã, dia 16 de setembro, 

irão ocorrer alguns condicionalismos de trânsito nas principais artérias da cidade de Aveiro. 

Assim, no período compreendido entre as 13h00 e as 19h30, as artérias que sofrerão 

condicionamentos serão a Rua de Bourges, Av. Francisco Sá Carneiro, Av. 25 de Abril, Av. 

Santa Joana, Rua Príncipe Perfeito, Rua do Batalhão de Caçadores 10, Praça Humberto 

Delgado e Av. Dr. Lourenço Peixinho.  

Para a realização de uma prova especial (slalom) o trânsito estará interrompido na Av. 

Dr. Lourenço Peixinho, apresentando-se no esquema anexo as alternativas viárias.  

O Rali de Santa Joana é a penúltima prova do Campeonato Nacional de Regularidade 

Histórica que é organizado pelo Vouga Sport Clube e tem uma extensão de 275,05 quilómetros. 

Com partida de Anadia, passando por Águeda, a iniciativa terminará em Aveiro onde irão ocorrer 

várias atividades, tais como o desfile de viaturas Antigas / Clássicas, demonstrações de carros 

de perícias, veículos emblemáticos da BMW e pilotos convidados. 

Esta edição vai fazer reviver o saudoso Rali Princesa Santa Joana, que tanto êxito teve 

nos primeiros anos da década de 70. Será uma prova de Regularidade Histórica que contará 

com uma prova de slalom em pleno centro da cidade de Aveiro. 

Nota – segue mapa em anexo com a indicação dos condicionamentos de trânsito. 

 

 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


