
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – GESTÃO DE COM

A Câmara Municipal de Aveiro informa todos os Munícipes, que de acordo com 
Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), e até 15 de março, os proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifíc
inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível, com a 
desmatação da área, numa largura de 50 metros, a partir dos imóveis.

As novas regras inseridas no OE2018 indicam ainda que, na faixa de 50 metros em 
redor do edifício, não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, 
como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras 
substâncias altamente inflamáveis.

O OE2018 obriga também os utilizadores destes espaços rurais
5 metros, as copas das árvores e dos arbustos das edificações, evitando
projecção sobre a cobertura do edifício. 

Da mesma forma, a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 
metros e a desramação de 50% da altura da árvore, até que esta atinja os 8 metros, altura a 
partir da qual a desramação deve alcançar o mínimo de 4 metros acima do solo.

O incumprimento da nova Lei implica a aplicação de coimas, de 280 
quando praticada por pessoa singular e de 1600 

II - APRESENTAÇÃO DE

A Câmara Municipal de Aveiro acolhe a sessão de apresentação e lançamento do 
romance histórico da heroína Aveirense, Antónia Rodrigues, no próximo dia 27 de janeiro, pelas 
15.30h, na Sala do Plenário da Assembleia Municipal de Aveiro 
com entrada livre. 

 
“A Amazona Portuguesa” de Mário Silva é a obra que será apresentada e que já recebeu 

uma Menção Honrosa no Prémio Literário Ferreira de Castro.
 
Sinopse  

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro
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Nota de Imprensa N.º 11, de 23 de janeiro de 2018 

GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ESPAÇOS FLORESTAIS

A Câmara Municipal de Aveiro informa todos os Munícipes, que de acordo com 
Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), e até 15 de março, os proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifíc
inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível, com a 
desmatação da área, numa largura de 50 metros, a partir dos imóveis. 

As novas regras inseridas no OE2018 indicam ainda que, na faixa de 50 metros em 
não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, 

como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras 
substâncias altamente inflamáveis. 

O OE2018 obriga também os utilizadores destes espaços rurais a distanciar, no mínimo 
5 metros, as copas das árvores e dos arbustos das edificações, evitando
projecção sobre a cobertura do edifício.  

Da mesma forma, a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 
e 50% da altura da árvore, até que esta atinja os 8 metros, altura a 

partir da qual a desramação deve alcançar o mínimo de 4 metros acima do solo.
O incumprimento da nova Lei implica a aplicação de coimas, de 280 

quando praticada por pessoa singular e de 1600 € a 120.000 € no caso de pessoas coletivas.

 

APRESENTAÇÃO DE ROMANCE HISTÓRICO DA AVEIRENSE 

ANTÓNIA RODRIGUES 

ipal de Aveiro acolhe a sessão de apresentação e lançamento do 
romance histórico da heroína Aveirense, Antónia Rodrigues, no próximo dia 27 de janeiro, pelas 
15.30h, na Sala do Plenário da Assembleia Municipal de Aveiro – edifício da Antiga Capitania, 

“A Amazona Portuguesa” de Mário Silva é a obra que será apresentada e que já recebeu 
uma Menção Honrosa no Prémio Literário Ferreira de Castro. 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

BUSTÍVEIS EM ESPAÇOS FLORESTAIS 

A Câmara Municipal de Aveiro informa todos os Munícipes, que de acordo com 
Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), e até 15 de março, os proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios 
inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível, com a 

As novas regras inseridas no OE2018 indicam ainda que, na faixa de 50 metros em 
não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, 

como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras 

a distanciar, no mínimo 
5 metros, as copas das árvores e dos arbustos das edificações, evitando-se assim a sua 

Da mesma forma, a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 
e 50% da altura da árvore, até que esta atinja os 8 metros, altura a 

partir da qual a desramação deve alcançar o mínimo de 4 metros acima do solo. 
O incumprimento da nova Lei implica a aplicação de coimas, de 280 € a 10.000 €, 

€ a 120.000 € no caso de pessoas coletivas. 

AVEIRENSE 

ipal de Aveiro acolhe a sessão de apresentação e lançamento do 
romance histórico da heroína Aveirense, Antónia Rodrigues, no próximo dia 27 de janeiro, pelas 

edifício da Antiga Capitania, 

“A Amazona Portuguesa” de Mário Silva é a obra que será apresentada e que já recebeu 



Inspirado em factos históricos, Mário Silva Carvalho conta-nos a história de Antónia 
Rodrigues.  Em 1580, nos arredores de Aveiro, nasce Antónia Rodrigues, desta amazona 
portuguesa que, disfarçada de rapaz, embarca para a praça-forte de Mazagão, em Marrocos. A 
sua valentia contra os mouros é tal que cedo se torna um dos militares mais respeitados pelos 
homens e cobiçado pelas mulheres.  

Os seus feitos foram cantados em toda a Europa e o próprio rei Filipe II conferiu-lhe 
diversas condecorações reais.  

Se a heroína nacional estava esquecida, este romance cheio de ação e aventura corrige 
a injustiça de forma exemplar. 

 
Biografia do Autor 
Mário Silva Carvalho é licenciado em História, natural e residente na Pampilhosa – 

Mealhada.  
Em 2013, ganhou o Prémio Literário João Gaspar Simões com o romance” Diário de um 

Carbonário”, publicado em 2014. Recebeu também uma 1ª menção honrosa nos Jogos Florais 
da Murtosa com o conto” A Bicicleta do Juvenal”.  

Em 2014, ganhou a 15ª Edição do concurso literário Prémio Dr. João Isabel com o conto 
“O Regresso do Artur”. Foi-lhe, igualmente, atribuído o 1º prémio da XIª. Edição do Concurso 
Literário Descobrir Vizela com o conto ”O Brasileiro de Vizella”.  

Publicou, em 2016, o romance histórico ”A Tomada de Madrid”. 

 

III – “HISTÓRIAS COM YOGA EM FAMÍLIA” NA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

A Biblioteca Municipal, realiza, no próximo sábado, pelas 11.00h, mais uma sessão de 
“Histórias com yoga em Família”, com Helena Burbuleta. 

Destinada a famílias com crianças dos 3 aos 12 anos, a sessão de Histórias com Yoga 
proporciona momentos de partilha, diversão, aprendizagem e reforço positivo na vida das 
famílias.  

Uma atividade pedagógica e lúdica, mas também mais humana e emocional, uma 
oportunidade para que os vínculos familiares sejam consolidados, num ambiente de bem estar, 
saúde e amor.  

Para participar é necessária inscrição prévia para o telefone 234 386 158 ou 
biblioteca@cm-aveiro.pt. As inscrições, no valor de 3 euros, são limitadas a 20 pessoas. 

 

IV – TEATRO AVEIRENSE | PROGRAMAÇÃO 

A peça, “Mundo Interior” da Companhia “João Garcia Miguel” e da Companhia “O 
Último Momento” subirá ao palco do Teatro Aveirense, no próximo sábado, pelas 21h30. 

Este espectáculo surge de um sonho antigo, de um tempo em que João & João se 
encontraram num Chapitô enquanto professor e aluno.  

 
Sinopse  
Jalâl Rûmi diz-nos que a palavra incita-nos na procura. A palavra é como uma coisa que 

se agita ao longe, como uma miragem que nos chama além no deserto. Corremos, por isso, 
atrás das palavras. As palavras veiculam uma ideia mas o mundo interior é muito mais profundo. 



Como se a palavra fosse a ponta de um iceberg e o resto submerso fosse o que realmente se 
quer dizer, pensar, sentir, ver.   

Por isso temos de falar duas linguagens, uma, o movimento, a outra, a palavra. Falar 
com o movimento e falar com o poema. Fazer uma proeza com as palavras como quem dança 
ou sobe a um mastro. Qual é a proeza da palavra? Qual é a proeza de subir ao mastro da 
palavra? 
 

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

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


