
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 10 de 22 de janeiro de 2016 
 

 

 

 

I – PRESIDENTE DA CMA VISITA FITUR 2016 
 

 O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, na sua qualidade de dirigente da Turismo 

do Centro de Portugal (TCP) visitou a FITUR 2016, em Madrid, realçando a importância da 

promoção conjunta das regiões de turismo de Portugal, no caso a TCP e a Porto e Norte de 

Portugal, com uma participação digna e relevante, próxima do stand de Portugal, utilizando a 

temática principal da gastronomia e vinhos.  

Os Ovos Moles de Aveiro tiveram o seu lugar de destaque, assim como os vinhos da 

Bairrada, apostando na promoção de algumas das principais áreas de diferenciação do 

Município e da Região de Aveiro num trabalho de cooperação institucional, de potenciação dos 

valores tradicionais distintivos para o fortalecimento, notoriedade e atratividade do território. 

 

 

 

II – PAVIMENTAÇÕES E ARRANJOS URBANÍSTICOS | CONDICIONAMENTO DE 

TRÂNSITO 

No âmbito da empreitada de pavimentações que a Câmara Municipal de Aveiro está a 

desenvolver, terá início no próximo dia 26 de janeiro (caso as condições climatéricas o 

permitam), a execução das infraestruturas de águas pluviais e retificação do lancil do separador 

central na Av.ª de Adelino Amaro da Costa. Os trabalhos com a duração de 2 semanas, irão 

provocar alguns condicionamentos de trânsito no referido arruamento devido à supressão de 

uma das vias de circulação em cada um dos sentidos de trânsito.  

               No âmbito da empreitada de arranjos urbanísticos na Rua Carlos Silva Melo Guimarães 

haverá necessidade por questões de segurança, de impedir a circulação no sentido 



poente/nascente no referido arruamento, onde deixará de ser possível a viragem à esquerda a 

partir da Rua Engº Silvério Pereira da Silva. Os trabalhos com início no próximo dia 25 de janeiro 

terão a duração de 1 semana e irão obrigar ao desvio do trânsito pelos arruamentos abaixo 

indicados e melhor identificados no esquema anexo: 

 

» Desvio poente/nascente: 

Viragem à direita a partir da Rua Engº Silvério Pereira da Silva, Praça do Mercado, Trav. 

do Mercado, Avª Dr. Lourenço Peixinho, Rua do Eng.º Oudinot, Av.ª Congressos da 

Oposição Democrática, Rua Carlos Silva Melo Guimarães, Rua de José Afonso 

retomando à Rua Carlos Silva Melo Guimarães. 

 

 

III - Eleições Presidenciais 2016 

Integrado na preparação dos atos formais para as eleições Presidenciais 2016, que 

decorrerão no próximo dia 24 de janeiro, a Câmara Municipal de Aveiro está a desencadear 

todos os devidos procedimentos para que tudo decorra com a devida legalidade, normalidade e 

qualidade. 

Após a devida articulação com as Juntas de Freguesia, foi decidida a localização das 

Assembleias de Voto. A única alteração de local face às eleições legislativas de 04 de outubro 

de 2015 respeita aos eleitores da Vera Cruz cujas mesas de voto estarão nesta eleição na nova 

Escola Básica da Vera Cruz. 

 

A lista completa das Assembleias de Voto é a seguinte: 

» Freguesia de Aradas: 

- Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo de Aradas 

» Freguesia de Cacia: 

  - Edifício da Junta de Freguesia e Centro Social 

» Freguesia de Eixo e Eirol: 

 - Edifício da Junta de Freguesia (em Eirol) 

 - Centro Cultural de Eixo (em Eixo) 

 - Edifício da Junta de Freguesia (em Eixo) 

 - Jardim de Infância de Azurva (em Eixo) 

 - Escola Primária do Bairro de Azurva (em Eixo) 



» Freguesia de Esgueira: 

- Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária Dr. Jaime 

Magalhães Lima 

- Centro Social de Mataduços 

- Centro Social de Taboeira  

» União de Freguesias Glória e Vera Cruz: 

 - Escola Secundária José Estevão (na Glória) 

- Escola Básica da Vera Cruz (na Vera Cruz)  

» Freguesia da Oliveirinha:  

- Pavilhão da Casa do Povo 

» Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz:  

 - Edifício da Junta de Freguesia (em Nariz) 

 - Salão Polivalente da Junta de Freguesia (em Nossa Senhora de Fátima) 

 - Centro Social de Requeixo (em Requeixo) 

» Freguesia de São Bernardo:  

- Edifício da Junta de Freguesia 

» Freguesia de São Jacinto:  

- Edifício da Junta de Freguesia 

» Freguesia de Santa Joana:  

- Escola Primária do Solposto 

  

Considerando estes atos de elevada importância solicitamos a colaboração da 

Comunicação Social na divulgação desta importante informação. 

 

 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


