
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – “AVEIRO, SABORES COM TRADIÇÃO” 

O festival gastronómico “Aveiro, Sabores com Tradição”

no âmbito do programa “Boas Festas em Aveiro”

Trata-se de mais uma edição da mostra gastronómica que coincide com os festejos de 

São Gonçalinho na zona da Beira

que nos visita nesta altura do ano já ganharam tradição nos

 

Menu dedicado aos sabores de Aveiro nos restaurantes da Cidade

Desta feita, e à semelhança de anos anteriores, os restaurantes da cidade foram 

convidados a criar um menu atrativo de aromas e sabores característicos e representativ

Aveiro a oferecer nas suas ementas, para que se perpetue na memória dos comensais, os 

sabores da cozinha aveirense.

A intenção desta iniciativa é reforçar a gastronomia de Aveiro como elemento identitário 

da Região.  

Dos menus constarã

espetadas de mexilhão, sopa de enguias, de peixe ou chora/canja de bacalhau, caldeirada de 

enguias ou peixe, leitão, chanfana, Ovos

região da bairrada, a zona d

Propõe-se terminar com a já mística “Bandeja de digestivos Aveiro”, constituída pelos Licores de 

Alguidar e Aguardentes da Bairrada

Os restaurantes aderentes, no total de 34, estarão devidament

do exterior, quer com menus próprio
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Nota de Imprensa N.º 4, de 4 de janeiro de 2019 

AVEIRO, SABORES COM TRADIÇÃO” 

festival gastronómico “Aveiro, Sabores com Tradição” regressa de 7 a 14 de janeiro

“Boas Festas em Aveiro”. 

se de mais uma edição da mostra gastronómica que coincide com os festejos de 

São Gonçalinho na zona da Beira-Mar, onde os encontros em grupos e da diáspora aveirense 

que nos visita nesta altura do ano já ganharam tradição nos restaurantes de Aveiro.

Menu dedicado aos sabores de Aveiro nos restaurantes da Cidade

Desta feita, e à semelhança de anos anteriores, os restaurantes da cidade foram 

convidados a criar um menu atrativo de aromas e sabores característicos e representativ

Aveiro a oferecer nas suas ementas, para que se perpetue na memória dos comensais, os 

sabores da cozinha aveirense. 

A intenção desta iniciativa é reforçar a gastronomia de Aveiro como elemento identitário 

Dos menus constarão as melhores iguarias locais, tais como: bolos de bacalhau e 

espetadas de mexilhão, sopa de enguias, de peixe ou chora/canja de bacalhau, caldeirada de 

enguias ou peixe, leitão, chanfana, Ovos-Moles, Cavacas, sempre com vinho ou espumante da 

de excelência vinícola de Aveiro (e que em 2019 faz 40 anos)

com a já mística “Bandeja de digestivos Aveiro”, constituída pelos Licores de 

Bairrada.  

Os restaurantes aderentes, no total de 34, estarão devidamente assinalados quer a partir 

quer com menus próprios no interior. 
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AVEIRO, SABORES COM TRADIÇÃO”  

de 7 a 14 de janeiro, 

se de mais uma edição da mostra gastronómica que coincide com os festejos de 

onde os encontros em grupos e da diáspora aveirense 

restaurantes de Aveiro. 

Menu dedicado aos sabores de Aveiro nos restaurantes da Cidade 

Desta feita, e à semelhança de anos anteriores, os restaurantes da cidade foram 

convidados a criar um menu atrativo de aromas e sabores característicos e representativos de 

Aveiro a oferecer nas suas ementas, para que se perpetue na memória dos comensais, os 

A intenção desta iniciativa é reforçar a gastronomia de Aveiro como elemento identitário 

guarias locais, tais como: bolos de bacalhau e 

espetadas de mexilhão, sopa de enguias, de peixe ou chora/canja de bacalhau, caldeirada de 

as, sempre com vinho ou espumante da 

que em 2019 faz 40 anos), 

com a já mística “Bandeja de digestivos Aveiro”, constituída pelos Licores de 

e assinalados quer a partir 



Restaurantes aderentes: 

• A Nossa Casa; 

• À Portuguesa;  

• Adega Tia Micas;  

• Anna’s Restaurant;  

• Arco da Velha;  

• Armazém da Alfandega;  

• Bacalhau & Afins;  

• Cais da Tosca;  

• Casa Necas;  

• Centenário;  

• Cervejaria Adamastor;  

• Churrasqueira do Mercado;  

• Esplanada do Marquês;  

• Fornalha;  

• Forneria 1870;  

• Giz Food & Drinks;  

• Marinhas;  

• Mercantel;  

• O Barril;  

• O Buraco;  

• O Legado da Ria;  

• O Mestre do Leme;  

• O Telheiro;  

• Os Ceboleiros;  

• Porta 36; 

• Quatro Nós;  

• Restaurante do Hotel Imperial;  

• Restaurante Ferro;  

• Salpoente;  

• Sombras Salgadas; 

• Taberna do Canal; 

• Tasca do Sal; 

• Tasquinha da Ria; 

• Trincadeira. 

 

Recorde-se que o programa completo do “Boas Festas em Aveiro” encontra-se 

disponível em www.cm-aveiro.pt . 

 
II – CONCERTO DE REIS  

E “HÁ NOITE NO ESTÚDIO” COM OS “THE WALKS” 

- Destaques da programação do Teatro Aveirense - 

Integrado no programa do “Boas Festas em Aveiro” vai ter lugar este domingo, dia 6, 

pelas 17h00, no Teatro Aveirense, o Concerto de Reis pelo Conservatório de Música de Aveiro 

Calouste Gulbenkian. O preço de cada bilhete é de 5 euros. 

“Ordem!... no palheiro”, um veredicto de Natal, é o nome do espetáculo que irá contar 

com a participação das Classes de Coro da Iniciação, alunos de Arte de Representar e da 

Oficina de projetos Artísticos e alunos do Curso de Dança  da Escola Artística do Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian, Aveiro.  



O espetáculo que visa assinalar o Dia de Reis (6 de janeiro) irá apresentar no palco o 

presépio e a chegada de muitas personagens, notificadas e bem-vindas do presépio que a pé, 

de camelo ou a voar irão testemunhar a história que se vai cantar, contar e dançar. 

 

The Walks 

Na próxima semana, quinta-feira, dia 10 de janeiro, às 21h30, o projeto “Há Noite, no 

Estúdio” apresenta o concerto da banda “The Walks”. 

Depois de um EP (Extended Play – meio termo entre single e álbum) e a longa duração 

de estreia “Fool’s Gold” (2015), listado  pela Antena 3 como um dos 30 melhores  álbuns 

nacionais do ano, os “The Walks regressam, em 2018, com “Opacity”, gravado nos Black Sheep 

Studios e com edição da conimbricense Lux Records.  

A banda, sediada em Coimbra e composta por Gonçalo Carvalheiro, John Silva, Miguel 

Martins, Nelson Matias e Tiago Vaz revela, neste disco, uma nova identidade sonora. Ritmos 

ondulantes e dançáveis, com uma forte presença de elementos de percussão, guitarras coloridas 

e uma voz hipnótica servem de pano de fundo a uma mensagem irónica, entre a utopia individual 

e a realidade. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


