
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º114, de 16 de julho de 2019 

 

I – FESTIVAL DOS CANAIS 2019 

O Festival dos Canais está de regresso à Cidade de Aveiro a partir de amanhã, quarta-

feira, dia 17 de julho, numa organização da Câmara Municipal de Aveiro, e que até 21 de julho, 

oferece à cidade mais de 250 espetáculos gratuitos, que envolverão 32 companhias artísticas e 

cerca de 277 artistas nacionais e internacionais, provenientes de 16 países. 

A “Funky Beach” (14h00 – 00h00), no Jardim do Museu de Aveiro / Santa Joana, as “Eco-

Logias artísticas nos Canais” (14h00 – 00h00), a atuação da “Fanfarra dos Canais” (17h00), na 

Praça da República, ou o “Hip Hop Sinfónico” (22h00), no Cais da Fonte Nova, são algumas das 

propostas que apresentamos para este primeiro dia. 

A 4.ª edição do Festival apresenta 15 estreias nacionais e quatro premières absolutas, 

numa programação artística e cultural que aposta em artes e no teatro de rua, concertos, 

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

criativas, mercados de rua e Dj’s. 

Descarregue e consulte a agenda do Festival dos Canais 2019, em: 

https://festivaldoscanais.pt/wp-content/uploads/2019/07/Agenda_Festival-dos-Canais.pdf 

 

II – SÃO JACINTO COM FERRYBOAT E AUTOCARRO 

ADICIONAL DURANTE O FESTIVAL DOS CANAIS 

Durante o Festival dos Canais, de 17 a 21 de julho, a Câmara Municipal de Aveiro em 

coordenação com a ETAC/Aveirobus, acrescentará uma carreira adicional de autocarro de Aveiro 

para o Forte da Barra às 00h30 e de ferryboat do Forte da Barra para São Jacinto às 00h45. 



À semelhança dos anos anteriores, a programação do Festival dos Canais termina 

diariamente com os grandes concertos ou com um espetáculo de rua, que decorre a partir das 

22h00 e termina previsivelmente às 24h00. Tendo em conta as questões de acessibilidade que 

temos vindo a promover junto das populações residentes em zonas mais periféricas e a algumas 

manifestações que nos têm chegado a este propósito, a CMA considera relevante garantir uma 

linha adicional de autocarro e de ferryboat para São Jacinto durante estes cinco dias, permitindo 

assegurar a presença dos concidadãos residentes em São Jacinto, nestes últimos espetáculos. 

 

III – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO  

PARA O FESTIVAL DOS CANAIS 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que, no âmbito da edição 2019 do “Festival 

dos Canais”, irão acontecer de 17 a 21 de julho (quarta-feira a domingo) algumas atividades a 

realizar em diferentes espaços da cidade, sendo para isso necessário efetuar alguns cortes de 

trânsito e reserva atempada de lugares de estacionamento: 

 

Rua José Afonso: 

» Reserva de estacionamento lateral à rua (onde será montado o palco) entre o dia 12 e 

o dia 21 de julho; 

» Corte de trânsito entre o dia 15 e o dia 21 de julho; 

 

Rua do Cais da Fonte Nova: 

» Reserva de estacionamento em frente ao Centro de Congressos de Aveiro entre o dia 

17 e o dia 21 de julho; 

» Corte de trânsito no dia 19 de julho a partir das 22h00. 

 

Rua Carlos Aleluia: 

» Corte de trânsito no dia 19 de julho a partir das 22h00. 

 

Rua Padre Arménio Alves Costa Júnior: 

» Corte de trânsito no dia 19 de julho a partir das 22h00. 

 

Rotunda junto ao Centro de Congressos de Aveiro (desvio para a Rua Dom Carlos I): 

» Corte de trânsito no dia 19 de julho a partir das 22h00. 



 

Largo da Praça do Peixe e Cais dos Botirões: 

» Corte de trânsito entre o dia 17 ao dia 21 de julho, no período compreendido entre as 

15h15 e as 16h30. 

 

Rua Príncipe Perfeito: 

» Reserva de estacionamento, dia 15 de julho; 

» Corte temporário de trânsito durante operações de cargas e descargas. 

 

Praça Humberto Delgado (Ponte Praça): 

» Corte temporário do trânsito, nos dias 18 (quinta-feira) e 20 (sábado) de julho, pelas 

24h00; 

» Corte de trânsito no dia 21 de julho a partir das 23h30. 

 

Rua João Mendonça: 

» Corte de trânsito no dia 21 de julho a partir das 23h30. 

 

Rossio: 

» Corte de trânsito no dia 21 de julho a partir das 23h30. 

 

Rua do Alavário: 

» Corte de trânsito no dia 21 de julho a partir das 23h30. 

 

Rua Clube dos Galitos: 

» Corte de trânsito no dia 21 de julho a partir das 23h30. 

 

Rua Batalhão Caçadores 10: 

» Corte de trânsito no dia 21 de julho a partir das 23h30. 

 

Rua Jorge Lencastre: 

» Corte temporário de trânsito no largo da Apresentação no dia 18 de julho pelas 00h15. 

 

Rua Sargento Clemente de Morais: 

» Corte temporário de trânsito no largo da Apresentação no dia 18 de julho pelas 00h15. 



IV – ROSSIO: CONCLUÍDOS TRABALHOS DE PROTEÇÃO 

ARQUEOLÓGICA 

Tal como demos nota na edição de quinta-feira, 11 de julho, da Newsletter semanal da 

Câmara Municipal de Aveiro, estão concluídos 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. 

Foi também instalada uma nova vedação do espaço (confinada apenas à zona do achado) 

que serve agora de proteção do achado, até ao início das obras de qualificação do Rossio, num 

processo previamente licenciado pela Direção Regional de Cultura do Centro  pela Direção Geral 

do Património Cultural, aprovando a proposta de intervenção do Arqueólogo responsável pelos 

trabalhos. 

[fotografias em anexo] 

 

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

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


