
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

CASA MUNICIPAL 

- EDIFÍCIO ENTRA EM OBRAS

- ATIVIDADE INSTALA

             A Casa Municipal da Juventude encerra 

uma obra de profunda qualificação e remodelação

no edifício da Biblioteca Municipal de Aveiro, 

Desde a reabilitação do edifício para instalação da Casa da Juventude em 1999 não foi 

realizada mais nenhuma grande intervenção de manutenção e conservação d

existido atualmente vários problemas de infiltrações na cobert

desajustamento da organização do espaço interior para as atuais dinâmicas da Casa

novas dinâmicas que queremos instalar

adaptadas aos indivíduos com mobilidad

Com esta empreitada 

regular da Câmara Municipal nos seus equipamentos e espaços

sustentabilidade financeira e de qualificação urbana da Cidade de Avei

Esta empreitada para reabilitação da Casa Municipal da Juventude 

empresa PEMI – Construção e Engenharia, Lda., no passado mês de novembro, pelo preço de 

144.765,92€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execuç

 

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

Assessor de Comunicação

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 14, de 26 de janeiro de 2018 

CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE  

EDIFÍCIO ENTRA EM OBRAS 

ATIVIDADE INSTALA-SE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Casa Municipal da Juventude encerra no próximo dia 29 de janeiro para 

uma obra de profunda qualificação e remodelação, passando a funcionar num regime provisório 

nicipal de Aveiro, a partir do dia 5 de fevereiro, no horário habitual.

Desde a reabilitação do edifício para instalação da Casa da Juventude em 1999 não foi 

nenhuma grande intervenção de manutenção e conservação d

existido atualmente vários problemas de infiltrações na cobertura e caixilharias, assim como um 

desajustamento da organização do espaço interior para as atuais dinâmicas da Casa

novas dinâmicas que queremos instalar, sendo necessário também criar instalações sanitárias 

adaptadas aos indivíduos com mobilidade reduzida. 

Com esta empreitada prosseguimos a concretização da opção política de 

da Câmara Municipal nos seus equipamentos e espaços, devidamente planificado e 

sustentabilidade financeira e de qualificação urbana da Cidade de Aveiro. 

empreitada para reabilitação da Casa Municipal da Juventude 

Construção e Engenharia, Lda., no passado mês de novembro, pelo preço de 

€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 5 meses. 

toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

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

Câmara Municipal de Aveiro 

 

A BIBLIOTECA MUNICIPAL 

para realização de 

passando a funcionar num regime provisório 

no horário habitual. 

Desde a reabilitação do edifício para instalação da Casa da Juventude em 1999 não foi 

nenhuma grande intervenção de manutenção e conservação deste edifício, 

ura e caixilharias, assim como um 

desajustamento da organização do espaço interior para as atuais dinâmicas da Casa e para as 

instalações sanitárias 

opção política de investimento 

devidamente planificado e com 

empreitada para reabilitação da Casa Municipal da Juventude foi adjudicada à 

Construção e Engenharia, Lda., no passado mês de novembro, pelo preço de 

toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Pedro Santana 
do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


