
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 

I – “BOAS FESTAS” CELEBRA A PASSAGEM DE ANO

Integrado no Programa “Boas Festas em Aveiro”, a Câmara Municipal de Aveiro

a Mordomia de São Gonçalinho irão assinalar a grande 

no anfiteatro natural do Canal Central e do Rossio com animação variada. 

Pretende-se, com este programa, fazer 

referência em Portugal, por forma a dinamizar a cidade, atraindo novos públicos e visitantes para 

a cidade. O evento este ano inclui

agitado centro aveirense.  

Assim, a partir das 23h00 a festa ini

haverá fogo-de-artifício, retomando, de seguida, o grupo “Kapital”. A animação terminará com o 

Dj Gonçalo Araújo. 

Destaque ainda para as atividades do programa “Boas Festas em Aveiro” que decorrem 

esta semana. Assim, no Museu de Aveiro / Santa Joana pode ser apreciada a exposição 

“Presépios de Portugal – do antigamente à contemporaneidade”. Trata

reúne um conjunto de presépios

Barrica dar-se-á uma volta a Portugal através dos presépios que poderá ser apreciada até 14 de 

janeiro. 

No edifício da antiga Capitania está patente a mostra “São Gonça

integra peças do acervo do Museu da Cidade e da Mordomia de São G

ser visitada até 15 de janeiro. 

No Largo do Mercado Manuel Firmino continua presente

projeto já com impacto nacional, inspirado nos mercados nórdicos de Natal e que pretende 
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“BOAS FESTAS” CELEBRA A PASSAGEM DE ANO

Integrado no Programa “Boas Festas em Aveiro”, a Câmara Municipal de Aveiro

a Mordomia de São Gonçalinho irão assinalar a grande réveillon Nacional da Passagem de Ano 

no anfiteatro natural do Canal Central e do Rossio com animação variada.  

se, com este programa, fazer da Passagem de Ano em Aveiro, uma festa

por forma a dinamizar a cidade, atraindo novos públicos e visitantes para 

inclui ainda programas próprios nos hotéis, restaurantes e bares do 

Assim, a partir das 23h00 a festa inicia com a atuação do grupo “Kapital”. À meia

artifício, retomando, de seguida, o grupo “Kapital”. A animação terminará com o 

Destaque ainda para as atividades do programa “Boas Festas em Aveiro” que decorrem 

ana. Assim, no Museu de Aveiro / Santa Joana pode ser apreciada a exposição 

do antigamente à contemporaneidade”. Trata-se de uma mostra que 

reúne um conjunto de presépios, pertença do acervo histórico do Museu e com a colaboração d

á uma volta a Portugal através dos presépios que poderá ser apreciada até 14 de 

No edifício da antiga Capitania está patente a mostra “São Gonçalinho de Aveiro” que 

peças do acervo do Museu da Cidade e da Mordomia de São Gonçalinho 

ser visitada até 15 de janeiro.  

do Mercado Manuel Firmino continua presente o “Xmas Club Aveiro”, um 

projeto já com impacto nacional, inspirado nos mercados nórdicos de Natal e que pretende 

Câmara Municipal de Aveiro 

7 

“BOAS FESTAS” CELEBRA A PASSAGEM DE ANO 

Integrado no Programa “Boas Festas em Aveiro”, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e 

Nacional da Passagem de Ano 

da Passagem de Ano em Aveiro, uma festa de 

por forma a dinamizar a cidade, atraindo novos públicos e visitantes para 

programas próprios nos hotéis, restaurantes e bares do 

cia com a atuação do grupo “Kapital”. À meia-noite 

artifício, retomando, de seguida, o grupo “Kapital”. A animação terminará com o 

Destaque ainda para as atividades do programa “Boas Festas em Aveiro” que decorrem 

ana. Assim, no Museu de Aveiro / Santa Joana pode ser apreciada a exposição 

se de uma mostra que 

pertença do acervo histórico do Museu e com a colaboração da 

á uma volta a Portugal através dos presépios que poderá ser apreciada até 14 de 

linho de Aveiro” que 

onçalinho e que poderá 

o “Xmas Club Aveiro”, um 

projeto já com impacto nacional, inspirado nos mercados nórdicos de Natal e que pretende 



recuperar as tradições e a autenticidade desta época festiva. Neste espaço está instalado o 

“Coreto Xmas Club” que é o meeting point dos aveirenses durante a época natalícia. É um coreto 

tradicional, um espaço mágico onde pelo terceiro ano consecutivo, haverá convidados a 

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

Recorde-se que ainda no próximo fim-de-semana haverá Artes de Rua no Natal 

dinamização cultural e lúdica em diferentes artérias da cidade. 

 

 

II – CLUBE DE NATAL PARA JOVENS EM FÉRIAS ESCOLARES 

 

A Câmara Municipal de Aveiro promove, no âmbito do programa “Boas Festas em 

Aveiro”, a ação “Clube de Natal” – Dias na Casa que visa ocupar os jovens em período de férias 

escolares. 

A iniciativa “Clube de Natal – Dias na Casa” contará com a participação de 48 jovens. 

Assim, de 18 a 21 de dezembro e de 27 a 29 de dezembro serão desenvolvidas várias atividades 

tais como natação, ateliers, workshops, xadrez, judo, cinema entre outras actividades de lazer e 

recriação. 

De salientar ainda que “Clube de Natal” tem o apoio da Associação Agora Aveiro, Clube 

do CENAP e Clube dos Galitos.  

 

 

III – NOVO PARQUE INFANTIL E ZONA DE ESTAR EM ESGUEIRA 

 

Estão concluídos os trabalhos no Bairro da Bela Vista, criando dois novos espaços 

públicos com o Parque Infantil e Zona de Estar (através da ocupação de duas parcelas de 

terreno propriedade da Câmara Municipal de Aveiro).  

Pretende-se com esta intervenção dar mais um contributo para a dinamização social e 

comunitária do Bairro. A obra insere-se na empreitada que requalificará também o Jardim do 

Bairro da Gulbenkian, num investimento total de mais de 92 mil euros. 

Relembramos que este espaço, no Bairro da Bela Vista, estava desqualificado com 

habitações sociais devolutas e em estado de ruína, tendo a CMA promovido a sua demolição e a 



requalificação dos espaços criando um novo local de convívio, lazer, e recriação, para adultos, 

jovens e crianças. 

Em anexo seguem fotografias. 

 

 

 

IV – CORTES DE TRÂNSITO 

No âmbito dos trabalhos de execução da rede de infraestruturas de águas pluviais da 

Escola João Afonso será implementado amanhã, dia 20 de dezembro, um corte de trânsito na 

Avenida da Universidade (no sentido ISCAA – Hospital) sendo o trânsito desviado pela Rua 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro.  

No próximo dia 21 de dezembro, devido à realização do evento promovido pelo “Projeto 

D’Arte”, Todas as Famílias são Sagradas – Presépio Vivo”, a Rua Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Aveiro, entre a Rua de Espinho e a Rua de Santa Maria da Feira, terá 

o trânsito interrompido das 19h00 às 21h00. 

As vias alternativas estarão devidamente assinaladas, pelo que a Câmara Municipal de 

Aveiro pede a melhor compreensão dos automobilistas nesta época festiva, que queremos 

assinalar da melhor forma, dando a oportunidade aos munícipes e a quem nos visita de viver 

este tempo de forma verdadeiramente especial. 

 

 

“Projeto D’Arte”, Todas as Famílias são Sagradas – Presépio Vivo” 

O evento conta com a participação de um conjunto de Coletivos da Cidade, 

nomeadamente os Escoteiros, a Oficina de Música de Aveiro, o Grupo de Cantares Xailes de 

Aveiro, as Escoliadas, a CERCIAV, a Banda Amizade, entre outros, que se associaram aos 

promotores: Florinhas do Vouga e Escola Artística do Conservatório de Música de Aveiro 

Calouste Gulbenkian.  

Perspetiva-se a participação de mais de 50 figurantes e o coro da Escola Artística do 

Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian, perfazendo um total de mais de 100 

participantes. Ao momento performativo irá seguir-se um Lanche Comunitário no Refeitório 

Social. 

 



V – SANITÁRIO PÚBLICO |PARQUE DE S. ROQUE  

Está em funcionamento o novo sanitário público no Canal de São Roque (junto à Ponte 

de São João), com informação disponível em três línguas (português, inglês e francês), cabine 

destinada a pessoas com mobilidade reduzida e um custo por utilização de 0,50 cêntimos. 

O novo equipamento vem responder a uma necessidade de dotar o Canal de São Roque 

com uma infraestrutura de instalação sanitária num dos principais locais de circulação turística 

no acesso às marinhas e prática desportiva.   

A instalação deste equipamento representa um de investimento de 73.304,40€ acrescido 

de IVA. 

 

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

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

 


