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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º100, de 17 de junho de 2019 

 

I – INVESTIMENTO DE 410 MIL EUROS PARA REQUALIFICAR O 

“LARGO DAS CINCO BICAS” 

A Câmara Municipal de Aveiro vai avançar com a requalificação urbana do Largo Luís de 

Camões (conhecido como “Largo das cinco bicas”), depois de ter adjudicado a empreitada à 

empresa, Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda., pelo valor de 410.000€ (+IVA). 

Cuidando da valorização histórica do local e do chafariz ali existente, a obra vai dar 

destaque a este elemento como peça de contemplação e dinamizador de toda a nova praça. O 

chafariz será tratado como ponto referência e envolvido por uma plataforma em pedra. 

O projeto prevê também a substituição integral do pavimento, o reperfilamento das ruas, 

a redução do estacionamento automóvel e o reforço das áreas pedonais, aumentando a qualidade 

ambiental, histórica e arquitetónica do espaço. Nesta empreitada serão renovadas de forma 

profunda as redes públicas de eletricidade, telecomunicações e de águas pluviais. 

A intervenção vai iniciar-se em parte das Ruas de São Martinho e de São Sebastião 

estendendo-se para todo o “Largo das cinco bicas” até ao entroncamento com a Avenida de Santa 

Joana. 

 

II – EXPOSIÇÃO “TERRA DE SONHOS. CRISTINA GARCÍA 

RODERO” 

O presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e o presidente 

honorário do BPI e curador da Fundação “la Caixa”, Artur Santos Silva inauguram, esta terça-feira, 

dia 18 de junho, pelas 14h00, no Jardim do Rossio, "Terra de Sonhos. Cristina García Rodero", 

uma exposição fotográfica que reflete a vida quotidiana dos habitantes de Anantapur, no Estado 



de Andhra Pradesh, uma das zonas mais pobres da Índia, onde vivem as comunidades mais 

desfavorecidas e vulneráveis do país. 

Aveiro recebe, pela primeira vez em Portugal, a exposição de fotografia "Terra de Sonhos" 

que mostra a singularidade e a assimetria do mundo rural da Índia. Através das fotografias 

realizadas pela fotógrafa Cristina García Rodero, a exposição pretende dar voz às mulheres das 

comunidades rurais de Anantapur (Andhra Pradesh) e destacar o seu poder na transformação das 

suas comunidades. Cristina García Rodero soube entrar neste mundo, fundir-se na alegria e no 

sofrimento daqueles que encobrem, com cor e graciosidade, o claro-escuro (chiaroscuro) da sua 

própria existência. 

A exposição "Terra de Sonhos", organizada pela Fundação “la Caixa”, em colaboração 

com o Banco BPI, a Fundação Vicente Ferrer e a Câmara Municipal de Aveiro, é composta por 40 

fotografias e faz parte do programa "Arte na rua", através do qual a Fundação “la Caixa” pretende 

aproximar a arte às pessoas fora do contexto habitual dos museus e das salas de exposições.  

O programa "Arte na rua" iniciou-se em Espanha em 2006 e, desde então, tem dado a 

conhecer ao público artistas de referências da modernidade, como Auguste Rodin ou Henry 

Moore, assim como artistas contemporâneos, como Manolo Valdés, Igor Mitoraj ou, mais 

recentemente, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. 

 

Terra de Sonhos: Cristina García Rodero.  

Lugar: Jardim do Rossio, Aveiro.  

Datas: 18 de junho a 24 de julho de 2019. Entrada gratuita 

Organização e produção: exposição organizada pela Fundação “la Caixa”1, em 

colaboração com o Banco BPI, a Fundação Vicente Ferrer e a Câmara de Aveiro. Fotografias e  

 

III – CMA PROMOVE WORKSHOP DE RECEITAS SEM SAL 

Intitulado “Receitas sem Sal Adicionado”, o Workshop terá lugar esta quarta-feira, dia 19 

de junho, pelas 18h00, no Pequeno Auditório do Centro de Congressos de Aveiro e contará com 

duas valiosas participações: o Chef Hélio Loureiro e a nutricionista da Gertal, Ângela Almeida. 

Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com a Gertal, tem 

como objetivo transmitir uma mensagem crucial, vinda da Organização Mundial da Saúde: a 

importância de consumir apenas cinco gramas de sal por dia, promovendo hábitos alimentares 

mais saudáveis. 



Os participantes terão ainda oportunidade de confecionar alguns pratos sem sal, mas 

mantendo o sabor característico. Este também será o mote para se abordar temas pertinentes, 

como a prevenção de doenças cardiovasculares. 

A atividade integra-se num conjunto de diversas iniciativas, destinadas à Comunidade 

Educativa, que fazem parte do plano de ação a implementar no âmbito do contrato de prestação 

do serviço de fornecimento de refeições nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico.  

No decorrer deste ano letivo de 2018/2019, já foi levado a cabo o Concurso Mini Chef 

Gertal – Tradições Saudáveis, destinado aos alunos do 4.º ano de escolaridade e cuja final se 

realizou no passado dia 15 de março. 

 

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

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


