
  
  

  

  
  

j
1 dezde

a

13 ande

agenda





iniciativa Boas Festas em Aveiro tem uma mão cheia 
de atividades para si que de 1 de dezembro de 2019 a 
13 de janeiro de 2020 vão encher de vida a Cidade e o 

Município de Aveiro, comemorando o Natal, a Passagem do Ano e a 
Festa de São Gonçalinho, este ano integrando também a iniciativa 
“Natal acontece em Aveiro”, com a sua principal base de operação 
sedeada no Cais da Fonte Nova. 

Aveiro, a Cidade dos Canais, está mais bonita pela inundação de 
luz proporcionada pela iluminação de Natal e a sua Grande Árvore 
de Natal com um moliceiro verde e vermelho no seu topo a figurar 
como estrela, num convite a Todos para o passeio na rua, o convívio, 
a vida mais intensa em comunidade.

Que estas Festas e esta Quadra Natalícia e de Esperanças no 
Novo Ano, sejam boas e felizes para Todos, e que sejamos capazes 
de fortalecer as energias para fazer de 2020, um Excelente Ano, 
concretizando Mais e Melhor pela Nossa Terra.

Vamos ter um Ano de 2020 com ritmo intenso de realizações, 
cheio de Investimentos e de Eventos marcantes da Câmara 
Municipal de Aveiro e também das Nossas Associações e Empresas 
Investidoras e Empreendedoras.

Fechamos o Ano de 2019 com um balanço muito positivo da 
atividade da Câmara Municipal de Aveiro, com um novo Plano 
Diretor Municipal e uma nova Carta Educativa, num processo 
com resultados em crescendo ao nível da qualidade de vida e 
da atratividade do Município, em consequência de um trabalho 
assente no rigor, na verdade, na transparência e na solidariedade. 

Acompanhe e conheça melhor todas as propostas para o 
“Boas Festas em Aveiro”, no Facebook do evento www.facebook.
com/boasfestasemaveiro e no Instagram www.instagram.com/
boasfestasemaveiro, assim como na “Agenda Aveiro”.

BOAS FESTAS, com Feliz Natal e um Excelente Ano Novo 2020.

Um Abraço,

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 



1 dez dom [a partir das 17h00]   

GRANDE ABERTURA 

Um espetáculo fresco e divertido 
que combina humor com diferentes 
disciplinas circenses onde se destaca 
a presença de números acrobáticos 

femininos, bem como técnicas como o 
mastro chinês, clown e equilibrismo. Um 
espetáculo criado coletivamente para 
surpreender e deixar o público louco.

4 dez qua 19h00 [Teatro Aveirense]

EXPRESS NATAL  CIA. FALTAN7

  • Desfile de pais natal em barcos
    moliceiros e espetáculo Maresia.

  • Ligação da iluminação de Natal.

  • Inauguração da Árvore de Natal mais   
    alta de Portugal.

  • Abertura do “Natal acontece em Aveiro”.

  • Animação de Natal.

A abertura terá início no Rossio, com o 
Desfile de Pais Natal em Barco Moliceiro. 
Na primeira paragem, na Ponte de Praça, 
inaugura-se a iluminação de Natal 
na cidade. O Desfile, que continuará 
para a Fonte Nova, terá a participação 
comunitária dos Grupos de Teatro de 
Aveiro, atores e alunos, que representarão 
o espetáculo Maresia, encenado por 
Claudio Hochman.



5 dez qui  21h30 [Igreja das Carmelitas]

 A NOITE DE NATAL  CONCERTO DE NATAL 
  Soprano Ana Leonor Pereira
  Piano António Ferreira

Neste recital apresenta-se o conto A Noite de Natal de Sophia de Mello Breyner Andresen 
pontuado com canções tradicionais de carácter natalício. O recital inclui diversos êxitos 
como o Silent Night e o Jingle Bells, entre muitos outros. 

6 dez sex 
17h00 [Palco Coreto]

CONCERTO DE NATAL  
 Classe de Trompete da Universidade de Aveiro

21h30 [Igreja de Jesus]

CONCERTO DE ADVENTO 
     Cupertinos

Baseado na obra de Manuel Cardoso 
(1566-1650), um dos mais reconhecidos e 
aclamados músicos portugueses de todos 
os tempos, este concerto aflora três dos 
cinco livros que viu publicados, em Lisboa, 

entre 1613 e 1648: Cantica Beatae Mariae 
Virginis (1613), Missae qvaternis qvinis, et sex 
vocibus, liber primvs (1625) e Livro de varios 
motetes, officio da semana santa, e ovtras 
cousas (1648).



10h30 - 12h30  [Animação de rua]

BRASS BAND
A alegria e a música invadirão as ruas da cidade e todos quantos andarem a desfrutar a 
cidade  poderão ser surpreendidos por esta banda.

11h00  [Palco Melo Freitas]

 OMA ROCK
 Alunos da OMA
 Oficina de Música de Aveiro

12h00 [Palco Coreto]

 FORA DA MALA [Animação de rua com música a tiracolo]
  Artur Fernandes e Bitocas Fernandes

O público será convidado a saborear uma experiência musical que o levará numa viagem 
à volta do mundo. Esta nova criação dos irmãos Fernandes, Artur e Bitocas, será estreada 
no “Boas Festas em Aveiro”.

Artur Fernandes  Concertina Bitocas Fernandes Voz e percussão 
Rui Oliveira e Paulo Brites Apoio à conceção 

7 dez sáb



15h00 [Jardim do Cais da Fonte Nova]                 

 CASA DO PAI NATAL  
Eu Faço o Natal oficinas de criatividade
Produção: START-TEATRO

Nestas oficinas, as crianças poderão   
fazer as suas próprias decorações   
de Natal, criando objetos a partir 
de diversos materiais como feltros, 
pompons, molas da roupa. As crianças 
poderão também escrever as suas 
cartas ao Pai Natal.

O Natal na Corda da Roupa    
espetáculo de teatro
Este ano o Natal vai estar por um fio! 
E tudo porque os ajudantes do Pai 
Natal, os seus duendes endiabrados,  
decidiram fazer umas malandrices e   
trocar a roupa que estava a secar na 
corda, por outra muito diferente...! 
Será que o Pai Natal tem mesmo de   
e vestir de vermelho para ser Natal? 
Afinal de que cor é o Natal?

15h00 - 18h00 [Animação de rua]

 CAROL SINGERS
As canções natalícias percorrerão as 
ruas da cidade surpreendendo-nos, a 
cada esquina.

15h00  [Palco 14 de julho]
17h00  [Palco Melo Freitas]

 FORA DA MALA
 [Animação de rua com música a tiracolo]
 Artur Fernandes e Bitocas Fernandes

16h00 [Palco Coreto]

PORTA 59



7 dez sáb

OLI SÃO SILVESTRE CIDADE DE AVEIRO
  Caminhada        17h30
  Corrida          18h30
  Entrega de prémios 19h30

19h00 [Igreja da Misericórdia]

CONCERTO DE NATAL
  Voz Nua - Coro de Câmara
  organização Voz Nua



12h00-13h00 e 15h00-16h00 [Animação de rua]

TOCADOR DE REALEJO
  Detlef Schafft

O realejo - instrumento - tem quase 90 
anos. Este tocador ainda não. Mas é um 
comunicador por excelência e encanta 
o seu público com a música de rolos de 
papel.

14h00 [Palco Melo Freitas]
16h00 [Palco Homem 
Cristo]
18h00 [Palco Coreto]

 

FORA DA MALA
  [Animação de rua com música a tiracolo] 

 Artur Fernandes e Bitocas Fernandes

8 dez dom

15h00  [Jardim do Cais da Fonte Nova]

 CASA DO PAI NATAL
 O natal na corda da roupa espetáculo de  
 teatro

17h00  [Teatro Aveirense]

 O LAGO DOS CISNES 
 RUSSIAN CLASSICAL BALLET, a 

prestigiada companhia de Moscovo, 
dirigida pela famosa bailarina Evgeniya 
Bespalova, regressa ao Teatro Aveirense 

para apresentar uma nova produção da 
obra-prima do bailado clássico LAGO DOS 
CISNES, uma narrativa de amor, traição e 
triunfo do bem sobre o mal. 



15h00 - 18h00 [Animação de rua]

 PAI NATAL ORQUESTRA
O Pai Natal Orquestra não traz um 
saco com brinquedos às costas mas 
sim uma uma geringonça com muitos 
instrumentos musicais. As suas prendas 
são a alegria e as emoções que a 
música transmite.

 CONCERTO DE NATAL 
  Classe de Trompete da Universidade de Aveiro

Ivo Prata desafia David 
Leão a condimentar 
sessões de histórias e 
livros com especiarias 
musicais, tornando-as 
ainda mais sonoras do 
que já são. Corpo, livros, 
voz, instrumentos e outras 
bugigangas sonoras e 
elétricas juntam-se para o 
livro celebrar e muita gente 
alegrar! 
Em cada sessão o público 
é invadido por uma energia 
contagiante que provoca 
o espetador a entrar na 
história.

12 dez qui 21h30 [Igreja das Carmelitas]

13 dez sex 21h30

16h00 [Palco Coreto]

HISTÓRIAS SONORAS,   
LIVROS COM MÚSICA

  Ivo Prata e David Leão



14h30 [Edifício da Antiga Capitania]

SÃO  GONÇALINHO DE 
AVEIRO : CONFERÊNCIA E 
EXPOSIÇÃO 
O programa, bem como a exposição 
associada, efetua uma abordagem 
às várias expressões que o culto 
de S. Gonçalo adquire em Portugal, 
nomeadamente as musicais. Neste 
âmbito, de Amarante a Lagos, 
localidades portuguesas com festas 
dedicadas a S. Gonçalo vão partilhar os 
seus testemunhos e relatos.

17h30 [Museu da Cidade]

EXPOSIÇÃO 
“PERSPETIVAS SOBRE AS 
FESTAS DE SÃO GONÇALO 
EM PORTUGAL”
 Patente até 13 de janeiro | Entrada Livre
Uma exposição dedicada ao culto 
de São Gonçalo e de São Gonçalinho 
de Aveiro, com imagens e peças 
emblemáticas do Culto e Festa, tanto do 
concelho de Aveiro, como cedidas por 
outros locais. 

10h30 - 12h30 [Animação de rua]

BRASS BAND
A alegria e a música invadirão as 
ruas e todos quantos andarem a 
desfrutar a cidade poderão ser  
surpreendidos por esta banda.

14 dez sáb

11h00

YOU AND ARTE [Palco Coreto]

  Alunos da Palco Central
Banda formada em 2017, onde é 
trabalhado um repertório de indi-rock, 
pop, soul e new soul.



15h00 [Jardim do Cais da Fonte Nova]

CASA DO PAI NATAL
  Eu faço o natal oficinas da criatividade

 O natal na corda da roupa espetáculo  
 de teatro

14h00 - 17h00

ROUXINÓIS DO PRESÉPIO 

[Animação de rua]

Lola, a Rouxinola e Zeca Sol, o Rouxinol, 
são um divertido casal de pássaros artistas. 
Com suas vozes espontâneas e afinadas, 
conduzem-nos ao mundo mágico do Natal

15h00 - 18h00

CAROL SINGERS [Animação de rua]

Desta vez, acompanhados por dois 
animadores, os Carol Singers levam as 
canções natalícias a percorrer as ruas da 
cidade surpreendendo-nos, a cada esquina.

16h00  [Palco Fonte Nova]

 BANDAS MUSA
 Alunos da MUSA Escola de Música e Artes  
 de Aveiro

17h00 [Palco Coreto] 

CORO INFANTIL E 
ORQUESTRA JUVENIL

  Sociedade Musical Santa Cecília

21h30 [Igreja de Jesus]

CONCERTO DE ÓRGÃO
E CANTO    

  Nuno Alexandrino e Maria Guimarães 



 

12h00-13h00 e 15h00-16h00 [Animação de rua]

TOCADOR DE REALEJO
  Detlef Schafft

Este realejo - o instrumento - tem quase 90 anos. Este tocador ainda não. Mas é um 
comunicador por excelência e encanta o seu público com a música de rolos de papel.

15h00 [Jardim do Cais da Fonte Nova]

 CASA DO PAI NATAL
 O natal na corda da roupa espetáculo de teatro

15h00

 OMA ROCK [Palco Homem Cristo]
  Alunos da OMA - Oficina de Música de Aveiro

16h00

 TRIO DE JAZZ [Palco Coreto]
  Sérgio Marques Christmas Jazz Trio Sérgio Marques, Vasco Miranda e Nuno Cipriano

Alguns dos melhores e mais reconhecidos 
temas de Natal tocados na versão jazz 
destes virtuosos músicos da região de 
Aveiro. Um momento para relaxar, beber 
um chocolate quente e apreciar a música 
de Sérgio Marques (bateria), Vasco Miranda 
(piano) e Nuno Cipriano (saxofone).

17h00

 CONCERTO DE NATAL [Palco Melo Freitas]
  Classe de Trompete da Universidade de Aveiro

17h00

 CONCERTO DE NATAL [Teatro Aveirense]
  Orquestra e Coros do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian
  organização Conservatório de Música Calouste Gulbenkian

21h30

 CONCERTO DE NATAL [Sé de Aveiro]
  Orquestra Filarmonia das Beiras
  organização Universidade de Aveiro e Orquestra Filarmonia das Beiras

15 dez dom



CONCERTO DE NATAL 
COROS DE AVEIRO 

Coral de São Pedro de Aradas, Coral Vera 
Cruz, Coral Polifónico de Aveiro, Tuna 
de Santa Joana, CATEDRAVE - Coro  da 
Catedral, Graduale - Música Sacra de 
Aveiro, Coro da Academia de Saberes de  
Aveiro e Coral Claravallys.

19 dez qui 21h30 [Igreja das Carmelitas]

NATAL FOLK
CANTO E GUITARRA

  Daniela e Bárbara Matos

Canções tradicionais de Natal ou que 
remetem para o imaginário natalício, 
maioritariamente do repertório escocês, 
irlandês e inglês, revestidas de uma 
atmosfera mais clássica; as canções serão 
intercaladas por peças instrumentais (na 
guitarra), que poderão ser acompanhadas 
de poesia ou pequenas prosas alusivas 
à temática - alegria, amor, luz, paz - que 
estabelecem pequenas introduções ou 
comentários aos temas cantados.

15h00 [Palco Coreto]

 COMBO DE BATERIAS
 AVEIRO DRUM ACADEMY  
  Sérgio Marques

18 dez qua 21h30 [Igreja do Carmo] 

20 dez sex

19h00 e 21h30 [Lg. Mercado Manuel Firmino]

O BAILE DOS CANDEEIROS  
  Radar 360º

Todos nós temos um universo mágico 
que carregamos da nossa infância. 
Candeeiros humanos, autónomos, 
espalhados por pontos estratégicos.
Um baile, local de encontro, de amores, 
de danças e de aventuras…



11h00 [Casa do Pai Natal _ Jardim do Cais da  
 Fonte Nova]

HISTÓRIAS SONORAS, 
LIVROS COM MÚSICA

  Ivo Prata e David Leão

11h00 [Palco Coreto]

OMA ROCK 

	Alunos	da	OMA	-	Oficina	de	Música	de		
 Aveiro

15 h00  [Jardim do Cais da Fonte Nova]

 CASA DO PAI NATAL
  Eu faço o natal oficinas da criatividade

 O natal na corda da roupa espetáculo  
 de teatro

15h00 [Palco Melo Freitas]

COMBO DE BATERIAS  

AVEIRO DRUM ACADEMY 
  Sérgio Marques

Exercícios rítmicos executados por 5 a 10 
bateristas/ percussionistas com recurso 
a baterias completas ou acessórios de 
percussão, numa interação improvisada 
entre eles e o público, com sonoridades 
natalícias à mistura. Mostra do trabalho 
realizado pelos alunos da Aveiro Drum 
Academy ao longo do ano.

15h00 [Animação de rua]

BANDA DESENHADA
A banda desenhada surge num ambiente 
de brincadeira revivalista, em que seis 
elementos da banda recordam temas 
dos desenhos animados da sua infância. 
A Banda Desenhada é composta por 
bombo, percussões, trompete, saxofone, 
tuba e trombone, envolvendo-nos numa 
nostalgia e intrínseca diversão, transversal 
a miúdos e graúdos.

21 dez sáb



16h00 [Palco Homem Cristo]

BANDAS MUSA
 Alunos da MUSA - Escola de Música e  
 Artes de Aveiro

16h00 - 20h00 [Animação de rua]

KUMPANIA ALGAZARRA
Os Kumpania Algazarra acumulam já 14 
anos de carreira, seis discos editados, o 
último dos quais apresentado este ano, 
e centenas de concertos realizados 
por Portugal e mundo fora. O número 
de palcos pisados não tem parado 
de aumentar, tendo a banda passado 
por alguns dos principais Festivais 
Nacionais e ainda por vários festivais 
no Reino Unido, Alemanha, Bélgica, 
Espanha, Itália, entre outros.

21 dez sáb

21h30  [Igreja da Misericórdia]

CONCERTO DE ÓRGÃO
 Susana Cabral

17h00 [Palco Coreto]

ZÉ TÓ E JP TRIO 

17h00 [Palco Melo Freitas]

COMBO MUSICAL   
 Sociedade Musical Santa Cecília



15h00 [Palco 14 de julho]

 FANTASTIC FIVE
15h00 [Palco Fonte Nova ]

 BANDAS PALCO CENTRAL 
  Alunos da Palco Central

Reunião de algumas das bandas do Palco 
Central onde são trabalhados estilos 
variados como: rock, pop, soul, bossa nova. 
E de idades variadas, de crianças a sénior.

15h00 [Animação de rua]

 ORQUESTRA ZABADUM
A imagem da Orquestra com os seus 
músicos sérios e coordenados, dá lugar a 
um grupo de músicos divertidos, reunidos 
com o intuito de tocar, entreter e divertir 
o público. O repertório é constituído por 
temas jazz, marchas, valsas, polcas, música 
tradicional, e como não poderia deixar de 
ser, as músicas de Natal.

15h00 [Jardim do Cais da Fonte Nova]

 CASA DO PAI NATAL   
  O natal na corda da roupa espetáculo de  
  teatro

16h00 [Palco 14 de julho]

 COMBO DE BATERIAS   

 AVEIRO DRUM ACADEMY
  Sérgio Marques 

17h00 [Igreja de Jesus]

CANTO LÍRICO    
 Alunos da Sociedade Musical Santa  
 Cecília

22 dez dom



14h00 [Animação de rua]

XARAL’S DIXIE
O Dixie foi o primeiro estilo jazzístico e nasceu no início nos 
anos 20 do século passado, em New Orleans (The Dixie Land). 
A Xaral´s Dixie é composta por nove elementos com um 
objectivo simples: divertirem-se e divertir as pessoas com este 
estilo tão alegre e desconcertante, sustentado num fraseado 
melódico, quase sempre alegre, definitivamente bem disposto 
e sempre com a liberdade que está na base do estilo Dixie.

15h00 [Jardim do Cais da Fonte Nova]

 TEATRO DOM ROBERTO
   Red Cloud - Teatro de Marionetas

15h00  [Palco Homem Cristo]

CONCERTO DE NATAL
   Classe de Trompete da Universidade de Aveiro

16h00 [Animação de rua}

 XARAL’S DIXIE 

17h00 [Palco Homem Cristo]

DUO GUITAJAZZ
Rafael Campanile (guitarra clássica e baixo acústico) e Daniel 
Muniz (guitarra jazz) tocam standards de jazz e brazilian jazz 
com muita improvisação e arranjos originais.

23 dez seg



14h00-15h00 e 16h00-17h00 [Animação de rua]

TOCADOR DE REALEJO
  Detlef	Schafft

15h00 [Palco 14 de julho]

 CONCERTO DE NATAL  
   Classe de Trompete da Universidade de Aveiro

11h00  [Palco Coreto]

CANTORES DA PALCO CENTRAL   

 Alunos da Palco Central

11h00 [Palco Melo Freitas]

GRUPO CÉNICO E CULTURAL OUTRAS ERAS
11h00 [Casa do Pai Natal] 

HISTÓRIAS SONORAS, LIVROS COM MÚSICA
  Ivo Prata e David Leão

12h00-13h00 e 15h00-16h00  {Animação de rua]

TOCADOR DE REALEJO     

 Detlef Schafft

15h00 [Jardim do Cais da Fonte Nova]

CASA DO PAI NATAL
 Eu faço o natal oficinas da criatividade

  O natal na corda da roupa espetáculo de teatro

15h00 [Palco Melo Freitas] 

GRUPO DE CANTARES XAILES DE AVEIRO
O Grupo de Cantares Xailes de Aveiro 
tem como principal objetivo divulgar as canções de 
Aveiro e sua região, focando nas suas tradições e 
cultura, levando o nome de Aveiro a todos os lugares 
onde atua. Os seus componentes são tudo 
gente do bairro da Beira-Mar, conferindo 
ao grupo um cariz verdadeiramente genuíno.

27 dez sex

28 dez sáb



17h00  [Palco Coreto]

VÉNUS MATINA   

Eva Paiva, André Teodoro, Vasco Lourenço e Daniel dos Santos Cardoso

Vénus Matina é um quarteto formado por Eva Paiva, na voz, André Teodoro, na guitarra, 
Vasco Lourenço, no baixo e contrabaixo, e Daniel dos Santos Cardoso, na bateria. O grupo 
apresenta uma sonoridade característica que incorpora diversas influências, desde o jazz, 
fusão e bossa nova à música alternativa, em temas escritos em português e compostos 
ao longo do último ano.

17h00 [Igreja de Jesus]

ORQUESTRA da
SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECÍLIA

14h00-15h00 e 16h00-17h00

TOCADOR DE REALEJO [Animação de rua]
  Detlef Schafft

15h00

 CASA DO PAI NATAL [Jardim do Cais da Fonte Nova]
  O natal na corda da roupa espetáculo de teatro

15h00 [Palco Melo Freitas]

CONCERTO DE NATAL
 Classe de Trompete da Universidade de Aveiro 

17h00 [Palco Fonte Nova]

ORQUESTRA LIGEIRA da
BANDA DA QUINTA DO PICADO

29 dez dom



PASSAGEM DE ANO

31 dez ter 22h30  [Canal Central e Rossio]

CONCERTO
DE ANO NOVO
   Orquestra Filarmonia das Beiras

 Isabel Alcobia soprano
 Carlos Guilherme tenor
 António Vassalo Lourenço direção

A noite aveirense será palco de um 
espetáculo único de animação, luz, 
robótica e pirotecnia, que transformarão 
este espaço urbano num enorme 
anfiteatro, uma grande pista de dança 
ao ar livre. Haverá uma apresentação 
multimédia acompanhada da atuação 
de DJ de craveira nacional: Mastiksoul, 
I Love Baile Funk e Radio Edits, este 
último a bordo de um moliceiro. Um 
marcante “CountDown” e a iluminação 
das fachadas Arte Nova completam este 
evento, único em Portugal.

1 jan qua 18h00  2 jan qui 21h30 [Teatro Aveirense]

Para a Orquestra Filarmonia das Beiras 
nada faz mais sentido do que começar 
o novo ano com música!
O já tradicional Concerto de Ano Novo 
e Reis constitui um dos momentos 
marcantes da temporada musical da 
orquestra.
Tal como em Viena, soarão as mais 
conhecidas Valsas, Polcas e Marchas de 
Strauss, selecionadas para fazer entrar 
o Novo Ano em ritmo festivo.
A par desta tradição, junta-se à OFB 
o tenor Carlos Guilherme e a soprano 
Isabel Alcobia. 
A direção estará a cargo do Maestro 
António Vassalo Lourenço.



CONCERTO
ENSEMBLE DE MÚSICA DE 
AVEIRO

CANTIGAS TRADICIONAIS 
PORTUGUESAS
DE NATAL E JANEIRAS
 José Barros (Navegante), Miguel Tapadas 
(Navegante) e 
 José M. David (Gaiteiros de Lisboa)

Em muitas povoações deste país, a época de 
Natal e Janeiras, que decorre entre meados 
de dezembro e 7 de Janeiro, é recheada de 
rituais e aspetos culturais relevantes que ainda 
não se perderam: tocam-se os instrumentos 
tradicionais (a sarronca, por exemplo) e 
cantam-se as cantigas de Natal ou as boas-
vindas ao novo ano, as Janeiras, e vêm para 
a rua, com frio ou chuva, fazendo a festa ou 
cantando a fé ao Menino Jesus, de casa em 
casa, nas igrejas, à volta da fogueira, que 
normalmente está no largo da aldeia, da vila ou 
até mesmo da cidade.

4 jan sáb 21h30 [Igreja das Carmelitas]

5 jan dom 21h30 [Igreja das Carmelitas]



“NATAL ACONTECE EM AVEIRO”

Grande evento que decorre no Cais da Fonte 
Nova, envolvendo toda a magia do Natal. 

Inclui diversões: 
• Roda Gigante, 
• Pista de Gelo,
• Carrossel Francês Infantil. 
• Casa do Pai Natal, 
• Magia de Natal, 
• Palcos com Animação, 
• Grande Exposição de Presépios de      
   Portugal [A BARRICA].
•  Mercado de Natal.

Horário para o público em geral

 1 dez  18h30 às 23h00
 Segunda a quinta-feira 12h00 às 22h00
 Sextas-feira e sábados 11h00 às 23h00
 Domingos 11h00 às 20h00
 24 e 31 dez  11h00 às 16h00
  25 dez e 1 jan 15h00 às 20h00

Horário dedicado às escolas
 Segunda a Sexta-feira 10h00 às 12h00

OUTROS DESTAQUES

1 dez a 13 jan [Cais da Fonte Nova]

XMAS CLUB AVEIRO
[Lg. Mercado Manuel Firmino ]

No dia 1 de dezembro terá início 
o “Xmas Club Aveiro” no Largo do 
Mercado Manuel Firmino. Trata-
se de um projeto já consolidado, 
inspirado nos mercados nórdicos 
de Natal, um  meeting point dos 
aveirenses durante as semanas de 
Natal. Tem um coreto tradicional, 
um espaço mágico onde teremos 
convidados a partilharem  talento 
com a cidade.

CASA DO PAI NATAL 
[Cais da Fonte Nova]

A lenda do Pai Natal pode ter-se 
baseado em contos hagiográficos 
sobre a figura histórica de 
São Nicolau, arcebispo de 
Mira na Turquia, no século IV. 
Nicolau costumava ajudar, 
anonimamente, quem estivesse 
em dificuldades financeiras: 
colocava o saco com moedas de 
ouro a ser ofertado na chaminé 
das casas. Para delícia dos mais 
pequenos, o Pai Natal estará 
frequentemente na sua casa, 
pronto a receber as cartas que 
lhe quiserem endereçar.

PRESENÇAS DO PAI NATAL [DEZEMBRO]

 1  18h00-23h00
6, 13, 20 15h00-17h00
7, 14 e 21 11h00-14h00
23 12h00-14hoo e 17h00-20h00

11 a 15 dez
 [Mercado Manuel Firmino]

AVEIRO XMAS
BEER FEST FESTA DE NATAL

Com um total previsto de 25 
marcas, 20 das quais nacionais e 5 
internacionais que vêm apresentar 
as suas novidades, num mercado 
com um conceito inédito e muita 
animação.



4 dez qua 17h00  [Edifício da Antiga Capitania]

Apresentação pública de livro

“Migrações Bíblicas” | Jorge Carvalho Arroteia

6 a 13 jan

 AVEIRO, SABORES
 COM TRADIÇÃO 
  Restaurantes aderentes

Aveiro, Sabores com Tradição 
realiza-se como habitualmente 
em tempos de São Gonçalinho. 
Os encontros gastronómicos 
em grupo e da diáspora 
aveirense já ganharam tradição 
nos restaurantes de Aveiro. Os 
restaurantes aderentes são 
convidados a criar um menu 
atrativo de pratos típicos a 
oferecer nas suas ementas e que 
perpetue na memória os sabores 
da cozinha tradicional aveirense. 

9 a 13 jan

 FESTAS DE SÃO   
 GONÇALINHO
 DE AVEIRO 
 [Programa próprio]

11 a 15 dez
 BAZAR DE NATAL 
 [Mercado Manuel Firmino]

Participação das IPSS concelhias.
 11, 12 e 13    16h30 às 19h30 
 14 e 15          10h00 às 23h00
  
14,15,21 e 22 dez 
9h30 às 17h00

ARTES NO CANAL   
ESPECIAL NATAL

 Largo Manuel Firmino • R. Homem   
 Cristo • Praça Melo de Freitas
 • Rua de Coimbra

14 e 22 dez 10h00 - 18h00

 [Mercado José Estêvão]

ARTESANATO NA 
PRAÇA 
[A BARRICA] 

22 dez 08h00 - 18h00
[Ruas da Beira Mar]

FEIRA DAS VELHARIAS 

Programa sujeito a alterações, a versão permanentemente atualizada está disponível em www.cm-aveiro.pt

MERCADOS DE NATAL









  
  


