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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º113, de 09 de julho de 2019 

 

I – INÍCIO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO 

CENTRO ESCOLAR DE VERDEMILHO 

Teve início esta segunda-feira, a obra ampliação e qualificação do Centro Educativo de 

Verdemilho, um investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 466.233,32€ (+IVA), a 

executar pela empresa PEMI – Construção e Engenharia, Lda.. 

A empreitada prevê a construção de uma nova área de portaria, servindo a escola e o 

jardim-de-infância, a construção de duas novas salas de aula, quartos de banho, cobertura da 

zona de recreio interior, construção de infraestruturas de apoio e ligação aos edifícios existentes.  

Além disso o Centro Educativo de Verdemilho conhecerá melhorias nas infraestruturas de 

águas pluviais e a criação de dois espaços exteriores, compostos pelo campo de jogos e parque 

infantil, assim como de uma nova vedação de todo o Centro Escolar. 

 

Obras no fim do ano letivo 

Início da ampliação e qualificação desta infraestrutura educativa foi devidamente planeado 

para ter início após o encerramento do ano letivo 2018/19. Durante o período da execução da 

obra, que deve estar concluída até ao final do ano civil de 2019, as crianças do Pré-Escolar 

manterão as suas atividades nas atuais instalações, com o cumprimento de todas as medidas de 

segurança e garantia de todas as condições de trabalho. 

 

Novo ano letivo planeado 

Com o objetivo de cuidar bem do arranque do próximo ano letivo 2019/20, a CMA e o 

Agrupamento de Escolas Mário Sacramento desenvolveram várias reuniões de trabalho tendo sido 

decidido que os alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade do 1.º Ciclo terão as suas atividades 



letivas desenvolvidas nas instalações da Escola Básica 2/3 de Aradas, enquanto que os alunos 

do 1.º ano de escolaridade serão distribuídos por duas turmas, uma a ser criada na Escola das 

Leirinhas e outra na Escola do Bonsucesso. 

Após a conclusão das obras, todas as oito turmas do 1.º Ciclo serão instaladas no Centro 

Escolar de Verdemilho, iniciando o segundo período letivo já nas novas instalações. 

 

Recordamos que a CMA adjudicou recentemente a obra para a construção do 

prolongamento e intervenção na Rua Basílio Tavares Lebre, que fará a ligação do Centro Escolar 

de Verdemilho à Travessa da Rua da Agra, de modo a resolver o grave problema de 

acessibilidades ao Estabelecimento de Ensino e conferindo maior segurança ao mesmo. 

 

II – “ECO-LOGIAS ARTÍSTICAS NOS CANAIS” 

CONVIDA VISITANTES A PROVAR ARTE EM AVEIRO 

- Exposição com curadoria de Madina Ziganshina no Festival 

dos Canais, de 17 a 21 de julho, na Cidade de Aveiro - 

“Eco-Logias Artísticas nos Canais” é o nome da exposição que o Festival dos Canais tem 

patente de 17 a 21 de julho no edifício da antiga Capitania do Porto de Aveiro e que convida o 

público a provar e a testar as obras de arte em exibição. Integrada na programação do evento, 

que animará a cidade de Aveiro, entre 17 a 21 de julho, a exposição com curadoria de Madina 

Ziganshina, artista natural da Tartária a residir em Aveiro, promete muitas surpresas e promove a 

interatividade e o palato dos seus visitantes.  

A exposição reúne trabalhos de 12 autores de diferentes nacionalidades, abordando 

sempre temas relacionados com a Ecologia e procurando narrativas estéticas que desafiem os 

visitantes a provar elementos das obras expostas, a levá-los para casa ou a manipular conteúdos 

no próprio local. Pinturas com vinho ou instalações com ovos-moles realizadas ao vivo são apenas 

algumas das probabilidades que podem ser apreciadas e provadas nesta exposição. Há ainda 

instalações que dialogam com a identidade local, nomeadamente com o património, as tradições 

e a Ria de Aveiro. 

Para além de “Eco-Logias Artísticas nos Canais”, o Festival dos Canais convida a visitar 

livremente, no Jardim do Rossio, a exposição "Terra de Sonhos. Cristina García Rodero", uma 

exposição fotográfica, já em exibição, 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. A exposição faz parte do programa “Arte na Rua”, 

através do qual o BPI e a Fundação “la Caixa” pretende aproximar a arte às pessoas, fora do 

contexto habitual dos museus e das salas de exposições. 

 

Festival dos Canais 2019 

Recorde-se que a 4ª edição do Festival dos Canais, organizado pela Câmara Municipal 

de Aveiro (CMA), através da sua estrutura do Teatro Aveirense, apresenta entre 17 a 21 de julho  

mais de 251 espetáculos, que envolverão 32 companhias artísticas e cerca de 277 artistas 

nacionais e internacionais, provenientes de 16 países, a que se juntam 220 participantes da 

comunidade. A edição deste ano reserva 15 estreias nacionais e quatro premières absolutas, 

numa programação artística e cultural que aposta também em artistas e companhias consagrados 

como Gilberto Gil, Mariza, HMB , Capicua e a Companhia Walk The Plank. 

Serão cinco dias de propostas culturais, desportivas e de lazer de acesso totalmente livre, 

que decorrerão nos canais, nas praças e nos espaços públicos da cidade com atividades e 

propostas interativas, dedicadas a todas as idades. Artes e o teatro de rua,concertos, instalações 

artísticas, performances, workshops, atividades desportivas e de lazer, oficinas criativas, 

mercados de rua e Dj’s são algumas das sugestões que integram a quarta edição do evento. 

Pensado para todas as idades, o Festival dos Canais apresenta também muitas ações 

direcionadas para o público infantil e familiar, convidando-os a explorar, manipular, criar, intervir e 

participar de forma ativa. 

A cidade de Aveiro será assim durante cinco dias um palco privilegiado de animação, onde 

os canais da ria de Aveiro serão o epicentro por excelência de um programa multidisciplinar que 

cruza diferentes manifestações artísticas, culturais, desportivas, naúticas e de lazer. É um evento 

onde todas as iniciativas são gratuitas e que convida a sentir a Cidade de Aveiro, a celebrar o seu 

presente, a valorizar a sua forte identidade, o seu património natural e a sua paisagem urbana 

única.  

 

FESTIVAL DOS CANAIS - Cidade de Aveiro 

17 a 21 de julho  

Entrada livre 

www.festivaldoscanais.pt 

https://www.facebook.com/festivaldoscanais/ 

 

 



III – “100 ANOS DE USOS E COSTUMES”  

- Exposição de Esculturas Cerâmicas de Afonso Henrique - 

No próximo sábado, dia 13 de julho, pelas 16h00 será inaugurada a exposição “100 Anos 

de Usos e Costumes – Exposição de Esculturas Cerâmicas de Afonso Henrique”, no Museu da 

Cidade de Aveiro. 

O escultor aveirense, autor das quatro estátuas de figuras típicas da Ponte-Praça, 

concebeu 100 figuras típicas que retratam os usos e costumes do País. A execução destas obras 

resulta de quase duas décadas de trabalho e de investigação ligadas ao barro. 

Esta exposição teve a sua origem numa primeira mostra, “Era uma vez uma bilha”, em 

que retratou a história daquela peça de cerâmica popular, contextualizada nos usos que teve nas 

diversas regiões do país. Partindo desta ideia começaram a surgir as primeiras peças que 

compõem a exposição que agora vai ser apresentada em Aveiro.  

Com entrada livre, a mostra pode ser visitada até ao dia 1 de setembro com o seguinte 

horário. 

 

Biografia de Afonso Henrique: 

Afonso Henrique nasceu em Ermesinde, a 9 de julho de 1948. Reside em Aveiro desde 

1972. Colaborou como designer e escultor em várias fábricas cerâmicas artísticas. Faianças de S. 

Roque, Aleluia, Artibus e Vista Alegre, etc., em Aveiro.  

Foi no grés que viu a base da pasta para a sua exploração na vida escultórica.  

Devido à fluência e procura de artefactos da Região de Aveiro, organizou a I Feira de 

Artesanato da Região de Aveiro – FARAV, no ano de 1976.  

Paralelamente, em 1977, devido ao sucesso da FARAV, iniciou a criação da então 

cooperativa de artesões “A Barrica”. Associação, que ainda perdura e da qual é o fundador. 

 

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

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


