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BOAS FESTAS EM AVEIRO 

- Apresentação do programa - 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) preparou, pelo quinto 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. O evento começa no dia 1 de dezembro e prolonga-se até ao dia 14 de 

janeiro.  

A Grande Abertura do “Boas Festas em Aveiro” terá lugar então no sábado, dia 1 de 

dezembro, com início pelas 17h00, na Ponte-Praça, com a ligação da iluminação de Natal no 

Centro Histórico, seguindo-se o maior Desfile e Concentração de Pais Natal em Barco Moliceiro, 

a que este ano se junta a modalidade aquática Stand Up Paddle – comummente conhecida por 

SUP -, num espetáculo único no país.  

A Câmara Municipal convida toda a população a participar nesta atividade, com a 

condição de trazerem vestido 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, até ao Cais da Fonte Nova.  

Nos barcos moliceiros irão participar, entre outras surpresas, elementos das Bandas 

Filarmónicas e das Escolas de Música Aveirenses. 

A viagem termina no Cais da Fonte Nova, onde se fará a ligação da iluminação da Maior 

Árvore de Natal de Portugal e onde irá decorrer também a inauguração do #saiprarua (parceria 

JN/TSF), um grande evento, em edição Aveiro. 

Ainda 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.  

 

#saiprarua chega a Aveiro 

O #saiprarua decorrerá no Cais da Fonte Nova até 14 de janeiro e irá envolver toda a 

Magia do Natal, nos seguintes horários: nos dias úteis e domingos das 14h00 às 20h00 e às 

sextas-feiras e sábados das 14h00 às 22h00.  

Esta ação inclui várias diversões, das quais podemos destacar, a Roda Gigante, Pista de 

Gelo, o Carrossel Francês e o Comboio de Natal.  

No mesmo espaço haverá ainda a Casa do Pai Natal, Festivais de Gastronomia e palco 

com programação própria e Animação de Natal. 

 “Natal e Artes de Rua” é outra das iniciativas lúdicas 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 aos 

fins de semana e na proximidade do Natal. Palhaço Faísca, Museu do Brincar e Jakas, o Pai 

Natal, o Tocador de realejo, MUDA’TE Companhia de Artes Performativas, Banda às Riscas, 

Fantastic Five, Agostinho e Felicidade, serão alguns dos participantes. O programa de animação 

do #saiprarua trará outras surpresas para as ruas de Aveiro, que inclui algumas de dimensão 

nacional.  

 

Passagem de Ano 

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

Aveiro, um espetáculo único de Iluminação, Robótica e Pirotecnia no Centro da Cidade (Canal 

Central e Rossio). O Palco Principal com multimédia "by CUBOX", a craveira de 4 DJ's 

nacionais, o primeiro dos quais a bordo de um barco moliceiro e um marcante "CountDown”, a 

iluminação das fachadas Arte Nova, fará deste evento uma pista musical neste anfiteatro urbano, 

único em Portugal. 

 

Aveiro Sabores com Tradição 

“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.  



 

São Gonçalinho 

Salienta-se ainda as Festas de São Gonçalinho de Aveiro de 10 a 14 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 poderá ser visitada a exposição “A Arte dos Presépios Portuguesas na Coleção do 

Museu” no Museu de Aveiro | Santa Joana. 

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

Capitania de 15 de dezembro a 14 de janeiro. No dia 15 decorrerá a conferência “Vamos Falar 

de São Gonçalinho: fonte de investigação” pelas 14h30. 

 

E muito mais… 

 “Mercados de Natal” irá integrar o Artes no Canal nos dias 8, 15, 16, 22 e 23. O 

Mercado Manuel Firmino volta a acolher o “Bazar de Natal” de apoio solidário, de 13 a 16 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. 

Na iniciativa Natal, Artes no Palco e Concertos serão apresentados vários concertos de 

Natal em diferentes espaços, organizados quer pela CMA (Espaço Coreto Xmas Club, Palco 

Fonte Nova e Escadaria Fernando Távora, entre outros), quer por diferentes entidades como 

sejam na Igreja da Misericórdia e a Igreja da Vera Cruz.  

No Teatro Aveirense salienta-se o Ballet Clássico “Quebra-Nozes” pela Russian 

Classical Ballet, o espetáculo Pep Bou magia e diversão criada a partir da água, sabão e música, 

por um genial artista catalão e o tradicional Concerto Ano Novo da Orquestra Filarmonia das 

Beiras, tendo este ano como convidados Cristina Branco na voz e Luís Figueiredo ao piano. 

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

de Aveiro e no Teatro Aveirense. 

No dia 1 de dezembro, terá lugar a corrida “OLI São Silvestre – Cidade de Aveiro”, com 

um percurso de 10km, e uma caminhada de 5km. 

O programa completo pode ser consultado no site do Município, em www.cm-aveiro.pt 
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