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I - CIDADE DE AVEIRO ACOLHE EXERCÍCIO DO 2.º BATALHÃO DE 

INFANTARIA PARAQUEDISTA PARA MISSÃO NO KOSOVO 
 

O 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista realiza no periodo de 07 e 11 de Março na 

região de Aveiro o Exercício “Pristina” 161. Este exercício constitui a fase final de aprontamento 

do 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista, constituído em Força Nacional Destacada para o 

Teatro de Operações do Kosovo (2BIPara/FND/KFOR), que será projetado a partir de março de 

2016.  

O Exercício “Pristina 161” tem por finalidade treinar, avaliar e validar o 

2BIPara/FND/KFOR no planeamento, execução, comando e controlo de operações táticas, no 

quadro de missões da NATO no Teatro de Operações do Kosovo, e em condições tão próximas 

quanto possível das que a força irá encontrará no terreno.  

 

Em complemento à informação prestada na Conferência de Imprensa do passado dia 02 

de março nos Paços do Concelho, vimos por este meio sistematizar alguma informação útil para 

a qual solicitamos a melhor atenção: 

» Durante o período do exercício militar (7 a 10 de março) poderão ser vistas patrulhas 

com armamento apeadas e motorizadas pela Cidade de Aveiro; 

» Durante o período do exercício serão realizados “incidentes” devidamente preparados 

e organizados, cujo objetivo será a recriação de situações reais para teste da capacidade de 

resposta das equipas militares. Assim damos nota de seguida dos momentos em que serão 

efetuadas as recriações: 

- Dia 08 de março (entre as 16h30 e as 18h00) poderão ser registadas algumas 

perturbações junto ao Estádio Municipal de Aveiro; 



- Dia 09 de março (entre as 14h30 e as 18h30) poderão ser registadas algumas 

perturbações junto ao Estádio Municipal de Aveiro. Nesse mesmo dia, no período entre 

as 20h30 e as 23h00, está previsto a realização de um exercício militar junto às 

instalações da Polícia Judiciária (na parte superior do Parque Infante D. Pedro); 

- Dia 10 de março (entre as 9h30 e as 11h00) será realizado um novo exercício 

junto às instalações da Polícia Judiciária e no período entre as 11h00 e as 12h00 o 

exercício acontecerá junto ao Estádio Municipal. 

 

Com o objetivo de testar a organização interna de segurança e os procedimentos de 

evacuação, bem como a estrutura operacional de meios e recursos dos Agentes de Proteção 

Civil em articulação com os meios militares de intervenção, no próximo dia 08 de março, irá 

realizar-se um simulacro de acidente de viação entre um veículo militar integrado numa coluna 

de patrulhamento e dois veículos civis, pelas 10h30, na Rua da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários, na União de Freguesias da Glória e Vera Cruz (também conhecida por 

avenida do ISCA). Para preparação do simulacro acima descrito existirão alguns 

constrangimentos de trânsito a partir das 9h30. 

 O exercício  militar terminará com um desfile na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, no dia 

11 de março, pelas 14h00, contando com a participação de 180 militares e 11 viaturas. 

Oportunamente serão comunicados os condicionamentos de trânsito associados ao desfile. 

 

 

II – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 

Na sequência dos trabalhos realizados anteriormente para execução das infraestruturas 

de águas pluviais na Rua do Viso (Freguesia de Esgueira e parte na Freguesia de Santa Joana 

Joana), irá realizar-se na próxima segunda feira, dia 07/03/2016, a pavimentação  da vala 

coletora de águas pluviais, pelo que  irá ser implementado o necessário desvio de trânsito e 

melhor identificado no esquema  em anexo. 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


