
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – PROJETO DE QUALIFICAÇÃO URBANA DA ANTIGA EN 109

 O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro autorizou, esta terça

despacho), o lançamento do procedimento por consulta prévia, com um preço base de 60.000

(+ IVA), para a elaboração do projeto de execução para a Qualificação Urbana da ant

num troço de 2,2 km entre o cruzamento com a Rua Vale Caseiro (“cruzamento da Vulcano”) e a 

nova variante de Cacia (junto à The Navigator Company).

 O projeto tem como objetivo principal a adaptação da antiga es

urbana, dando prioridade à segurança do peão, redução da velocidade de circulação automóvel 

e ao tratamento do espaço público. Será também reformulada toda a rede de iluminação pública 

e construída uma rede para drenagem de águas pluviais, estimando

aproximadamente 990.000€. 

 Em simultâneo estão já em curso a elaboração dos projetos da nova rotunda para o 

cruzamento da antiga EN 109 com a Rua Vale Caseiro e com a Travessa da Rua da Paz 

(vulgarmente designada por “Rotunda da Vulcano”) pel

Lda. e da nova rotunda para o cruzamento do “Solar das Estátuas” pelos técnicos da Câmara 

Municipal. 

 

II –

- Programação dos próximos dias 

No âmbito do programa do Boas F

realizadas várias atividades, por toda a cidade
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PROJETO DE QUALIFICAÇÃO URBANA DA ANTIGA EN 109

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro autorizou, esta terça

despacho), o lançamento do procedimento por consulta prévia, com um preço base de 60.000

(+ IVA), para a elaboração do projeto de execução para a Qualificação Urbana da ant

num troço de 2,2 km entre o cruzamento com a Rua Vale Caseiro (“cruzamento da Vulcano”) e a 

nova variante de Cacia (junto à The Navigator Company). 

O projeto tem como objetivo principal a adaptação da antiga estrada nacional à vivência 

dando prioridade à segurança do peão, redução da velocidade de circulação automóvel 

e ao tratamento do espaço público. Será também reformulada toda a rede de iluminação pública 

e construída uma rede para drenagem de águas pluviais, estimando-se um investim

 

Em simultâneo estão já em curso a elaboração dos projetos da nova rotunda para o 

cruzamento da antiga EN 109 com a Rua Vale Caseiro e com a Travessa da Rua da Paz 

(vulgarmente designada por “Rotunda da Vulcano”) pelo gabinete Nuno França Engenharia Civil 

Lda. e da nova rotunda para o cruzamento do “Solar das Estátuas” pelos técnicos da Câmara 

– BOAS FESTAS EM AVEIRO 

Programação dos próximos dias - 

No âmbito do programa do Boas Festas em Aveiro, no próximo fim de 

, por toda a cidade. 
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PROJETO DE QUALIFICAÇÃO URBANA DA ANTIGA EN 109 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro autorizou, esta terça-feira (através de 

despacho), o lançamento do procedimento por consulta prévia, com um preço base de 60.000€ 

(+ IVA), para a elaboração do projeto de execução para a Qualificação Urbana da antiga EN 109 

num troço de 2,2 km entre o cruzamento com a Rua Vale Caseiro (“cruzamento da Vulcano”) e a 

trada nacional à vivência 

dando prioridade à segurança do peão, redução da velocidade de circulação automóvel 

e ao tratamento do espaço público. Será também reformulada toda a rede de iluminação pública 

se um investimento total de 

Em simultâneo estão já em curso a elaboração dos projetos da nova rotunda para o 

cruzamento da antiga EN 109 com a Rua Vale Caseiro e com a Travessa da Rua da Paz 

o gabinete Nuno França Engenharia Civil 

Lda. e da nova rotunda para o cruzamento do “Solar das Estátuas” pelos técnicos da Câmara 

óximo fim de semana serão 



No Coreto Xmas Club Aveiro instalado no Largo do Mercado Manuel Firmino terão lugar 

uma série diversificada de atuações para todos os públicos: no sábado, dia 8, pelas 17h00, 

podemos contar com a seleção dos melhores cantores da escola de arte Palco Central e no 

domingo, dia 9, também às 17h00, será o Quarteto de Flautas da Banda da Quinta do Picado a 

animar aquela zona do Xmas Club. 

Também no sábado, às 15h00 e às 17h00 atua no palco Cais da Fonte Nova, a Escola 

de Artes e Música de Aveiro - MUSA. Entretanto, às 16h00, a Igreja da Misericórdia recebe o 

Concerto de Natal pela Voz Nua - Coro de Câmara.  

Domingo, dia 9, igualmente às 16h00 na Igreja da Misericórdia atua o Coro e Ensemble 

Instrumental da Escola Artística do Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian. 

O início da próxima semana fica marcado pela apresentação do Concerto de Natal na 

Escadaria da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação (Vera Cruz), pelo próprio, Coral da Vera 

Cruz. O concerto está marcado para as 21h30 de segunda-feira, dia 10. 

 

Artes no Canal 

“Artes no Canal” dedicado ao Natal contará com edições normais a 8, 22 e 23 de 

dezembro e edições extra nos dias 15 e 16 de dezembro. Trata-se de um encontro mensal de 

artesanato tradicional, urbano e decorativo, “reciclagem” e artes plásticas que decorre nos canais 

urbanos da Ria de Aveiro, e que anima toda a zona central da cidade: Rua Direita, Praça 

Joaquim Melo Freitas, Cais do Côjo, Rua Homem Christo, Largo Manuel Firmino e outros cais. 

 

Presépios na cidade 

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 Aveiro. 

Assim, o Museu de Aveiro | Museu Santa Joana apresentará a exposição “A Arte dos 

Presépios Portugueses na Coleção do Museu” de 8 de dezembro a 14 de janeiro. Consiste numa 

mostra que apresenta os diversos presépios da coleção do Museu de Aveiro/Santa Joana desde 

o séc. XVI ao séc. XX explorando as narrativas presentes sobretudo nos “presépios em 

maquinetas”, os quais tiveram, em particular através do labor dos Barristas Aveirenses, grande 



expressão na cidade e lhe conferiram características particulares. A exposição, com entrada 

livre, poderá ser apreciada de terça a domingo das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00. 

A partir da visita a esta exposição, será possível aos mais novos participar no atelier 

para criação de novos e diversos materiais de natal, tais como, postais, cartazes, prendas e 

embrulhos, bonecos e fantoches em papel, presépios em barro, em cartolina, entre outros e 

ainda pintar azulejos com engobes coloridos. A participação nos ateliers são efetuados sob 

marcação prévia, e em grupos com máximo de 16 e o mínimo de oito crianças. As inscrições, no 

valor de 2,50€ por sessão, podem ser efetuadas através do telefone 234 423 297. 

  

#saiprarua 

Recordamos que o “Sai p’ra Rua” realiza-se até ao dia 14 de janeiro e trata-se de um 

grande evento promovido em parceria com o grupo JN/TSF que decorre no Cais da Fonte Nova, 

envolvendo toda a magia do natal, nos seguintes horários: de segunda a quinta-feira e domingos 

das 14h00 às 20h00 e às sextas-feiras e sábados das 14h00 às 22h00. 

O evento inclui várias diversões: Roda Gigante, Pista de Gelo, Carrossel Francês, 

Comboio de Natal, Casa do Pai Natal, Festivais de Gastronomia e palco com programação e 

animação de Rua. O programa de animação do Sai P’ra Rua trará outras surpresas para as ruas 

de Aveiro, que inclui algumas de dimensão nacional. 

O programa completo do Boas Festas em Aveiro pode ser consultado em cm-aveiro.pt. 

 

III – TEATRO AVEIRENSE RECEBE FESTIVAL TERMÓMETRO 
 

A banda “Músculo” e as bandas portuguesas “Homem ao Mar” e “La Gardère” subirão ao 

palco do Teatro Aveirense, esta sexta-feira, dia 7 de novembro, pelas 21h30, para mais uma 

edição do Festival Termómetro, da autoria de Fernando Alvim. 

Criado em 1994, o Festival Termómetro é uma ideia original do radialista e apresentador 

Fernando Alvim e é o mais antigo concurso de música moderna de Portugal. Durante a sua 

longa história já ajudou a lançar artistas e bandas como os Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, 

DJ Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Tatanka, Quelle 

Dead Gazelle ou quartoquarto. 

Foram mais de 500 bandas e artistas a pisar o palco deste festival, que já foi recebido 

em cidades como Braga, Guimarães, Faro, Coimbra, Leiria, Porto e Lisboa, além de Aveiro. 

 

Serviço Educativo do Teatro 



Na área do Serviço Educativo, vai ter lugar o espetáculo “Nocturno” de Joana Gama e 

Victor Hugo Pontes (Dose Dupla) nos dias 9 (às 17h00),10 e 11 de dezembro (10h30 e 14h30).  

Na imaginação das crianças, a noite é talvez o primeiro dos grandes mistérios. As 

sombras, o escuro, o silêncio, os barulhos da rua e os movimentos na casa propiciam 

pensamentos fantasiosos, muitos medos, algum fascínio. Alicerçado num trabalho com escolas 

em diversas fases da criação, “Nocturno” inspira-se em muitas noites possíveis – na aldeia e na 

cidade, ao relento ou em abrigos improváveis. Diferentes sons e experiências, com ou sem 

estrelas, mas sempre sob o mesmo céu escuro. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


