
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 129, de 13 de outubro de 2017 
 

 

I – GRAVAÇÕES DA NOVELA “ESPELHO D’AGUA”  

 

A cidade de Aveiro acolhe nos próximos dias 16 e 18 de outubro as gravações para a 

nova novela da SIC “Espelho D’Agua”, na envolvente ao edifício da Antiga Capitania do Porto de 

Aveiro, na rua José Afonso, na zona da Praça Marquês de Pombal e Museu Arte Nova.  

» Dia 16 de outubro:  

• Avenida Dr. Lourenço Peixinho, junto ao edifício da Antiga Capitania, entre as 10h00 e 

as 14h00, podendo existir períodos em que a circulação automóvel esteja condicionada; 

• Rua de Viana do Castelo, Praça General Humberto Delgado e Rua do Batalhão de 

Caçadores, entre as 12h00 e as 16h00. Existirão períodos em que a circulação 

automóvel será condicionada; 

• Praça Marquês de Pombal, entre as 14h00 e as 19h00.  

» Dia 18 de outubro:  

• Praça Marquês de Pombal, entre as 08h00 e as 12h00; 

• Museu Arte Nova, entre as 13h00 e as 20h00, podendo existir períodos em que a 

circulação automóvel esteja condicionada; 

•  Rua José Afonso, entre as 20h00 do dia 18 e as 02h00 do dia 19 de, podendo existir 

períodos em que a circulação automóvel esteja condicionada; 

 

A Câmara Municipal de Aveiro apela à melhor compreensão para os constrangimentos 

que a iniciativa possa causar. 



Recorde-se que a Câmara de Aveiro se associou à SIC na produção da nova novela 

'Espelho D’Água', numa aposta clara na promoção de Aveiro enquanto território de excelência e 

reforçando o marketing territorial 

O turismo urbano é uma nova aposta que a CMA quer potenciar como peça importante 

no conjunto de dimensões em que promovemos os valores e a identidade própria, única e 

especial da Cidade de Aveiro, pelo que solicitamos e agradecemos a melhor compreensão para 

os constrangimentos que a iniciativa possa causar no âmbito das filmagens.  

 

 

 

 

II – EXERCÍCIO “A TERRA TREME” DECORREU EM TRÊS ESCOLAS DO 

MUNICÍPIO  

No âmbito das Comemorações do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, 

realizou-se, na manhã desta sexta-feira, 13 de outubro, o exercício “A Terra Treme”, promovido 

pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, em parceria com diversas entidades públicas e 

privadas.  

Sendo um exercício aberto à participação de qualquer cidadão, individualmente ou em 

grupo, a Câmara Municipal de Aveiro trabalhou de forma mais incisiva e pormenorizada esta 

temática com as Escolas do 1º ciclo afetas ao Agrupamento de Escolas de Eixo, concretamente 

EB1 de Eixo, EB1 de Azurva e EB1 de Requeixo. 

Durante o exercício, estiveram nas referidas escolas elementos afetos à CMA, aos 

Bombeiros Voluntários e um representante do CDOS de Aveiro. 

O exercício “a Terra Treme” tem a duração de um minuto e, para além da prática dos três 

gestos básicos de proteção, procurou-se, nas últimas semanas, promover a discussão e a 

aprendizagem sobre como agir antes, durante e após um sismo. 

 

 

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

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

 


