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Câmara Municipal de Aveiro Reformula Calendário

de Eventos 

- Combate à Pandemia do Coronavírus - 

     No âmbito da gestão do momento delicado, difícil e exigente que

Todos estamos a viver, de Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19

com a  máxima  determinação  e  empenho,  a  Câmara  Municipal  de  Aveiro

(CMA) focada na prevenção e defesa da saúde dos Munícipes e de Todos

aqueles que nos visitam, decidiu reformular o seu calendário de Festivais e

outros Eventos calendarizados e com trabalhos de preparação em curso.

     Assim sendo, comunicamos publicamente, o seguinte:

1. A  Maratona  da  Europa  Aveiro  2020  vai  realizar-se  a  25  de

outubro (estava prevista para 26 de abril); 

2. Os  Eventos  agendados  para  abril,  maio  e  junho  2020  são

cancelados,  destacando-se  as  várias  ações  da  Semana  Santa,  as

Comemorações do 25 de abril, as Comemorações do Feriado Municipal

de  12  de  maio  (estas  duas  datas  terão  ações  evocativas),  a  Feira

Vocacional e Profissional (maio), a Feira do Livro (maio/junho), o Eco-

Aventura  (junho),  Uma Aventura  no EMA (junho)  e  várias  ações  do

PAEMA / Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro por força

do encerramento das Escolas;



3. Os  principais  Eventos  calendarizados  de  julho  a  dezembro

2020,  como o Festival  dos Canais  (julho),  o  Festival  Dunas  de São

Jacinto  (agosto),  o  Techdays  +  Criatech  +  Prisma  /  Art  Light  Tech

(outubro), a Nova Agrovouga (novembro) e o Boas Festas em Aveiro

(dezembro / janeiro), terão uma decisão sobre a sua realização e a sua

dimensão comparativamente  às  edições de 2019,  tendo como base

uma avaliação da evolução da Pandemia do Coronavírus / Covid-19,

sendo  que  na  perspetiva  que  assumimos  como  base  da  sua

realização em 2020,  a CMA procederá  à  adoção de medidas

preventivas cuidando da defesa da saúde de Todos. 

     Na perspetiva de que a evolução da Pandemia do Coronavírus /

Covid-19  o  vai  permitir,  a  CMA  desenvolverá  todos  os  esforços  no

sentido  de  executar  em  2021  todo  o  seu  plano  de  Eventos  nos

moldes que criou e estabilizou,  e  em estreita  cooperação com os

seus  Parceiros, apostando  em  novas  e  diversificadas  estratégias  de

comunicação, com o objetivo de reforçar a promoção destes Eventos e do

território  do  Município  de  Aveiro,  contribuindo  também  para  apoiar  a

recuperação socioeconómica que queremos e vamos fazer com os Cidadãos e

os Agentes Sociais e Económicos.

      Este tempo novo que vivemos exige novas práticas de gestão

deste tipo de Eventos, mas estamos otimistas com o futuro e certos que, com

sentido de responsabilidade, conseguiremos em conjunto com a comunidade

em geral  e com a comunidade artística em particular  e com todo o setor

cultural, ultrapassar esta fase muito difícil.

      A CMA reitera o Apelo à Participação de Todos para o contributo

individual  nesta  Luta  Contra  o  Covid-19,  com  o  distanciamento  social,  a

proteção individual  e  o estar  o mais  possível  em casa  saindo apenas em

situações de real necessidade.

      Estamos Juntos Nesta Luta.



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

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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