
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – “FESTAS EM HONRA DE SÃO GONÇALINHO” A 

PATRIMÓNIO NACIONAL IMATERIAL

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em estreita articulação com a Mordomia

Gonçalinho e com a Paróquia da Vera Cruz iniciou formalmente, junto da direção geral de 

 património cultural, o processo de submissão da

Gonçalinho”, a Património Imaterial, integrando o inventário nacional (

Para ser possível esta candidatura, as três entidades prepararam um documento de 

inventário e fundamentação histórica e de outros elementos, incluindo as ações de salvaguarda 

e parecer técnico especializado.

A CMA, a Mordomia de São Gonçalinho

dia de São Gonçalinho em 2019, com a entrega da candidatura, 

em Honra de São Gonçalinho” como Património Nacional I

II – CUIDADOS NA DEPOSIÇÃO DE CINZAS NO CONTENTOR 

Com a descida das temperaturas torna

devendo a deposição das respetivas cinzas nos contentores de resí

cuidados. 

A colocação de cinzas mal apagadas, que reacendem já dentro do

prolifera material combustível, constitui um dos principais perigos dessa deposição, tendo nas 
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“FESTAS EM HONRA DE SÃO GONÇALINHO” A 

PATRIMÓNIO NACIONAL IMATERIAL 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em estreita articulação com a Mordomia

Gonçalinho e com a Paróquia da Vera Cruz iniciou formalmente, junto da direção geral de 

património cultural, o processo de submissão da candidatura das “Festas em Honra de São 

a Património Imaterial, integrando o inventário nacional (Matriz PCI).

Para ser possível esta candidatura, as três entidades prepararam um documento de 

inventário e fundamentação histórica e de outros elementos, incluindo as ações de salvaguarda 

e parecer técnico especializado. 

A CMA, a Mordomia de São Gonçalinho e a Paróquia da Vera Cruz assinalam assim o 

dia de São Gonçalinho em 2019, com a entrega da candidatura,  a fim de classificar as “Festas 

Honra de São Gonçalinho” como Património Nacional Imaterial. 

 

CUIDADOS NA DEPOSIÇÃO DE CINZAS NO CONTENTOR 

DOS RESÍDUOS 

Com a descida das temperaturas torna-se mais frequente o uso de lareiras e braseiras, 

devendo a deposição das respetivas cinzas nos contentores de resíduos respeitar alguns 

A colocação de cinzas mal apagadas, que reacendem já dentro do

prolifera material combustível, constitui um dos principais perigos dessa deposição, tendo nas 
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últimas semanas sido registados no Município de Aveiro vários casos de incêndio em 

contentores de resíduos com origem nesse motivo. 

Os danos provocados resultam em custos significativos que se estendem por vezes a 

situações mais gravosas com impacto na segurança da via pública e em casos mais extremos 

colocando em risco casas e carros que se encontram nas proximidades. 

A Câmara Municipal de Aveiro sensibiliza os nossos concidadãos a não facilitarem, 

assegurando o total arrefecimento das cinzas. Alertamos a população para não colocar qualquer 

material incandescente no contentor dos resíduos. 

Como alternativa, e nos casos em que se aplique, utilize as cinzas como fertilizante para 

o seu jardim ou horta. 

 

III – REABILITAÇÃO DA RUA DIREITA EM ARADAS 

A Câmara Municipal de Aveiro adjudicou, através de despacho do Presidente, José 

Ribau Esteves, o procedimento por concurso público, para reabilitação da Rua Direita em 

Aradas, pelo valor de 198.600,00€ (+IVA), à empresa Civibérica – Obras Civis, S.A.. 

Trata-se da reabilitação do troço da antiga EN 335, entre a Rua Tenente Manuel 

Malaquias de Oliveira e o entroncamento com a Rua dos Louros, na Quinta do Picado, numa 

extensão de 953 metros. 

A obra prevê intervenções ao nível da pavimentação, sinalização vertical e horizontal, 

construção e requalificação de passeios públicos e um troço de infraestruturas de águas pluviais, 

entre a Rua Tenente Manuel Malaquias de Oliveira e a Rua da Parola. 

Na presente empreitada encontra-se também integrada a recarga betuminosa da Rua da 

Primagera. 

 

IV – SEGUNDA-FEIRA DE SÃO GONÇALINHO DEDICADO ÀS 

CRIANÇAS  

- “A aventura do Papa Cavacas quando foi pelos ares” - 

Inserido no programa do Boas Festas em Aveiro e na Festa em Honra a São 

Gonçalinho, vai ter lugar a iniciativa “São Gonçalinho e o Papa Cavacas” na próxima segunda-

feira, dia 14 de janeiro, pelas 9.30 horas no Largo da Capela de São Gonçalinho. 

Destinada às crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a ação terá início pelas 9h30 com a 

receção na Capela pelos Mordomos de São Gonçalinho, seguindo-se a animação teatral “A 



Aventura do Papa Cavacas quando foi pelos ares!” que tem por base a continuação da história 

do Papa Cavacas, que vem sendo desenvolvida desde 2014. 

Desde então, todos os anos é lançado mais um capítulo do Papa Cavacas que traduz as 

ideias e o espírito da festividade de São Gonçalinho. Cada criança, para além de assistir à peça 

de teatro, irá levar um exemplar do livro. 

 

V – ATIVIDADES NA CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA 

No âmbito da dinamização da Casa Municipal da Cidadania, a Câmara Municipal de 

Aveiro tem em desenvolvimento um conjunto de ações formativas dirigidas aos diversos 

públicos. 

Neste sentido, realiza-se este sábado, dia 12 de janeiro, pelas 10h30, a ação Cidadania 

Digital - Demonstração Impressão 3D, na qual se pretende demonstrar o processo da criação de 

objetos, através da deposição de materiais em camadas, com base em modelos digitais. 

No dia 19, sexta-feira, também pelas 10h30, será desenvolvido o Workshop “Pau de 

Chuva” destinado ao público em geral, onde será construído o instrumento musical de 

percussão, Paus de Chuva. 

 

VI – APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE INOCÊNCIO PAULO 

MOREIRA 

Hoje, pelas 21h30, será feita a apresentação do livro “Arquitectura das palavras”, na 

Biblioteca Municipal de Aveiro. Tem entrada livre e destina-se ao público em geral. 

Trata-se de uma obra de Inocêncio Paulo Moreira, uma coletânea de poemas, com 

prefácio de Isabel Maria Pinto Bastos. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


