
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º99, de 14 de junho de 2019 

 

I – ROSSIO: TRABALHOS DE PROTEÇÃO ARQUEOLÓGICA 

Nos próximos dias decorrerão os trabalhos de proteção do achado arqueológico, das 

fundações da Capela de São João (do século XVII), através da colocação de tela geotêxtil e 

limpeza do espaço, retirando as terras resultantes da escavação. 

Será também instalada uma nova vedação do espaço (confinada apenas à zona do 

achado) que servirá de proteção do achado até às obras de qualificação do Rossio, num processo 

previamente licenciado pela Direção Regional de Cultura do Centro / DRCC e que será 

acompanhado pelo arqueólogo responsável pelos trabalhos. 

 

II – “HAPPY HOUR” NO MUSEU DE AVEIRO / SANTA JOANA 

No dia 19 de junho, quarta-feira, a Câmara Municipal de Aveiro dinamiza mais uma visita 

guiada “Happy Hour nos Museus” com a temática “As imagens de vestir (de roca) da coleção do 

Museu de Aveiro/Santa Joana”. Terá início às 18h30 no Museu de Aveiro / Santa Joana. 

Na visita será apresentado o conjunto de imagens de vestir, que o Museu de Aveiro/Santa 

Joana possui, grande parte acondicionadas em reserva e, por esse motivo, desconhecidas do 

público visitante. 

Será feita uma abordagem às imagens de vestir que eram imagens de persuasão que 

pretendiam transmitir um maior realismo e teatralidade aos atos religiosos. O seu uso remonta à 

Idade Média e ter-se-á iniciado com a iconografia de Nossa Senhora. Dar vida às imagens era o 

principal objetivo. 



O facto de muitas vezes possuírem verdadeiros enxovais, que incluíam numerosas peças 

de roupa exterior e interior, para além de adornos em ourivesaria, tornava-as obras extremamente 

caras. 

 

III – “HISTÓRIAS COM YOGA”  

NA BIBLIOTECA MUINICIPAL DE AVEIRO 

No sábado, dia 22 de junho, terá lugar uma sessão de “Histórias com Yoga” por Helena 

Burbuleta, pelas 11h00, na Biblioteca Municipal de Aveiro. 

Destinada a famílias com crianças dos 3 aos 12 anos, a sessão terá como ponto de partida 

um conto, através do qual Helena Burbuleta, contadora de histórias e professora de yoga para 

crianças, conduz as famílias num ambiente de bem-estar, aprendizagem e amor.  

É necessária inscrição prévia através do número de telefone 234 386 158 ou e-mail 

biblioteca@cm-aveiro.pt. 

 

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

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


