
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 139, de 27 de novembro de 2017 
 

 

I – BOAS FESTAS EM AVEIRO 

 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) preparou, pelo quarto ano consecutivo, o 

programa “Boas Festas em Aveiro” que visa assinalar o Natal, a Passagem de Ano e as Festas 

de São Gonçalinho de Aveiro, reforçado este ano com um investimento maior em iluminação de 

Natal (aproximadamente 75.000€). 

O programa do Boas Festas em Aveiro inicia esta sexta-feira, dia 1 de dezembro, com 

um conjunto de ações que marcam a sua abertura. Organizado pela CMA, o Boas Festas em 

Aveiro terminará a 15 de janeiro e inclui várias iniciativas. 

A abertura do “Boas Festas em Aveiro” terá lugar no dia 1 de dezembro, a sessão 

começa às 17h07 (hora do ocaso), na Ponte de Praça, com a ligação da iluminação de Natal no 

Centro Histórico, seguindo-se o “Maior Desfile e Concentração de Pais Natal em Barco 

Moliceiro”. Convida-se toda a população a participar nesta atividade (única condição aparecer 

pelo menos com um gorro de Pai Natal), quer seja embarcando num dos moliceiros para o efeito 

disponíveis nos Cais do Canal Central ou fazendo o acompanhamento do cortejo pelas margens 

dos Canais Urbanos.  

Em barcos moliceiros irão participar elementos de coros Aveirenses que irão entoar 

músicas de Natal: Coral Polifónico de Aveiro, Coro São Pedro de Aradas, Coral da Vera Cruz e a 

solista Mariana Lopes. Na Fonte Nova estará o Coro de Santa Joana. 

A viagem termina no Cais da Fonte Nova, pelas 17h30, onde se fará a ligação da 

iluminação da Maior Árvore de Natal de Portugal e onde irá decorrer uma surpresa do tipo “Se 

Cá Nevasse Fazia-se Cá Ski”. Pedimos a todos os participantes que tragam um gorro de Pai 

Natal para o desfile. 



Também no dia 1 terá início o “Xmas Club Aveiro” no Largo do Mercado Manuel Firmino. 

Trata-se de um projeto já com impacto nacional, inspirado nos mercados nórdicos de Natal e que 

pretende recuperar as tradições e a autenticidade desta época festiva. O “Coreto Xmas Club” 

será o meeting point dos aveirenses durante as semanas de Natal. É um coreto tradicional, um 

espaço mágico onde pelo terceiro ano consecutivo, teremos convidados a partilharem o seu 

talento com a cidade em troca de inesquecíveis momentos de boas festas. 

Será ainda organizada a Passagem do Ano, promovida pela Câmara Municipal de 

Aveiro, com a colaboração da Mordomia de São Gonçalinho, que visa dinamizar a cidade, 

atraindo novos públicos e visitantes para a cidade. Haverá Fogo-de-artifício no Centro da Cidade 

(Rossio), com animação na movida aveirense (Programas próprios de hotéis, restaurantes e 

bares). 

“Aveiro, Sabores com Tradição” realiza-se em janeiro, em tempos de São Gonçalinho os 

encontros gastronómicos em grupo e da diáspora aveirense já ganharam tradição nos 

restaurantes de Aveiro. Os restaurantes aderentes são convidados a criar um menu atrativo de 

pratos típicos a oferecer nas suas ementas e que perpetue na memória os sabores da cozinha 

tradicional aveirense. Este ano manteremos o mínimo obrigatório como bolos de bacalhau e 

espetadas de mexilhão, Sopa de enguias ou chora/canja de bacalhau, ovos Moles, e um destes: 

Cavacas, Alemães, Raivas de Aveiro; Bolacha Americana ou afins (tripa) e uma Bandeja de 

Digestivo “Aveiro” com os vários licores de Alguidar (vários tipos) e 1 aguardente da Bairrada de 

modo a reforçar o início de uma tradição a partir dos tempos atuais. 

Salienta-se ainda as Festas de São Gonçalinho de Aveiro de 10 a 15 de janeiro que 

farão o encerramento do Boas Festas em Aveiro. 

No sentido de reforçar a tradição do presépio na cultura e tradição portuguesa, neste 

período poderão ser visitados vários presépios em espaços públicos, museus e igrejas do centro 

histórico e turístico de Aveio. Neste âmbito, o Museu de Aveiro/Museu Santa Joana apresentará 

a exposição “Presépios de Portugal” - do antigamente à contemporaneidade. 

“S. Gonçalinho de Aveiro” é uma exposição que estará patente no edifício da Antiga 

Capitania de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Serão expostas todas as peças principais; todas 

as litografias; todos os cartazes/ outras peças/ todas as garrafas de licor. No dia 16 decorrerá a 

conferência “Vamos Falar de S. Gonçalinho: fonte de investigação” pelas 16h00. 

“Natal e Artes de Rua” é uma iniciativa lúdica que irá apresentar concertos deambulantes 

e animação de rua, por vários espaços da cidade recriando o imaginário festivo natalício no 

centro histórico e comercial da cidade. As ações decorrerão com maior impacto no fim-de-

semana anterior ou proximidade do natal. 



“Mercados de Natal” irá integrar Artes no Canal nos dias 9 e 16, Artes no Canal & Feira 

das Velharias a 17. O Mercado Manuel Firmino volta a acolher o “Bazar de Natal” de apoio 

solidário, de 14 a 17 de dezembro. Neste fim-de-semana e em simultâneo ocorrerá a segunda 

edição do “Aveiro Xmas Beer”. Trata-se de um mercado de natal único em Portugal de cerveja 

artesanal. 

Serão ainda apresentados vários concertos de Natal em diferentes espaços, organizado 

por diferentes entidades como sejam na Igreja da Misericórdia e a Igreja da Vera Cruz.  

No Teatro Aveirense salienta-se o espetáculo de Ballet Clássico “Giselle”, o Concerto de 

Natal do Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian e o Concerto Ano Novo e Reis 

da Orquestra Filarmonia das Beiras. 

Para crianças e famílias terão lugar varias atividades de serviços educativos nos Museus 

de Aveiro e no Teatro Aveirense. 

No dia 2 de dezembro terá lugar a corrida e caminhada “OLI São Silvestre – Cidade de 

Aveiro” pelas 17h15. A 16 decorrerão atividades de Stand up Paddle no Canal Central – lago da 

Fonte Nova pelas 12h00.  

O programa completo pode ser consultado no site da Autarquia em www.cm-aveiro.pt.  

 

 

 

II – XIII BIENAL INTERNACIONAL DE CERÂMICA ARTÍSTICA DE AVEIRO  

- PROGRAMA DE ENCERRAMENTO - 

 

O Município de Aveiro preparou um programa de Conversas com Artistas e Curadores 

para assinalar o encerramento da XIII edição da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de 

Aveiro, que termina no próximo dia 4 de dezembro. O programa de conversas, que decorre entre 

o dia 30 de novembro e o dia 3 de dezembro, contará com a presença do vencedor do concurso 

principal, o artista Alberto Vieira.  

As ações previstas obedecem à seguinte calendarização: 

 

Dia 30 de novembro, Galeria da Antiga Capitania do Porto de Aveiro, 15h00 

Orientada pelo pintor José Emídio e com a presença da curadora Laura Soutinho e do ceramista 

Pedro Gil, a conversa incidirá sobre a exposição promovida pela Oficina de Cerâmica da 

Cooperativa Árvore. 



Dia 2 de dezembro, no Museu da Cidade de Aveiro, 15h00 

Conversa com a Alda Tomás, Senior Designer e Coordenadora da Equipa de Design e IDPool, 

sobre o projeto ID & Pool da Vista Alegre, as residências artísticas e as peças em exposição no 

Museu da Cidade. 

Dia 3 de dezembro, no Museu Arte Nova, 15h00 

Conversa com a artista Sofia Beça sobre o seu processo de criação, bem como sobre as peças 

expostas na exposição Deambulações. 

Dia 3 de dezembro, no Museu de Aveiro / Museu de Santa Joana, 17h00 

Conversa com o vencedor da XIII Bienal de Aveiro, Alberto Vieira, sobre a peça vencedora – O 

Bairro – bem como sobre a sua restante obra artística. 

Considerada uma das mais relevantes manifestações culturais do país e um evento de 

referência na programação municipal, no âmbito da produção de cerâmica artística, a Bienal de 

Aveiro assume, desde a sua primeira edição, em 1989, um forte cunho de contemporaneidade, 

que garante em todas as edições a participação de novos artistas e de novas abordagens 

estéticas. 

 

 

III – INAUGURAÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO DA ARC BARROCA 

- CONVITE - 

 

No próximo dia 03 de dezembro terá lugar a sessão de inauguração do novo Relvado 

Sintético da Associação Recreativa e Cultural Barroca, pelas 12h00, com uma Festa organizada 

pela Câmara Municipal de Aveiro e pela Associação, preparada para assinalar o momento 

histórico da maior importância.  

Com um investimento global de 160.000€, financiado pela Câmara Municipal em três 

anos, com uma primeira tranche de 60.000€ em 2017, uma segunda de 50.000€ em 2018 e a 

última de igual valor em 2019, esta é uma importante aposta no desporto em geral, e no futebol 

de formação em particular, capacitando o clube de condições para desenvolver a sua atividade 

principal, honrando um compromisso de vários anos. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 



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

 


