
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º167, de 22 de outubro de 2019 

 

I – CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

BALANÇO DE DOIS ANOS DE MANDATO 

Vimos por este meio convidar o vosso órgão de comunicação social para uma conferência 

de imprensa, com o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, de balanço de dois anos de 

mandato, a ter lugar amanhã, quarta-feira, dia 23 de outubro, pelas 12h30, no Centro Cultural 

de Esgueira. 

 

II – RUA DA PEGA ENTRA EM OBRA 

Está em curso a obra de qualificação da Rua da Pêga, um novo investimento da Câmara 

Municipal de Aveiro com o objetivo de melhorar os eixos de circulação pedonais e cicláveis, 

privilegiando a qualificação do espaço público, o reforço da estrutura ecológica, a frente-Ria e a 

sua relação com a envolvente próxima (Universidade de Aveiro e centro da Cidade) representando 

um investimento de aproximadamente 1,9 milhões de euros a ser executado pela empresa 

Construções Carlos Pinho, Lda. num prazo de 15 meses. 

A solução desenvolvida prevê a reorganização do cruzamento entre a Rua Condessa 

Mumadona, a Rua dos Santos Mártires, a Rua Calouste Gulbenkian e a Rua da Pega, a 

qualificação do percurso ciclável existente e a criação de uma passagem pedonal que servirá 

também os velocípedes, a par do viaduto da Rua Condessa Mumadona. 

Com esta obra, a Câmara Municipal valoriza uma importante frente-Ria e via urbana da 

Cidade, promovendo também a sua componente lúdica e turística, e melhorando as condições e 

a relação entre os vários modos de mobilidade (pedonal, ciclável, automóvel). 



Esta operação está enquadrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da 

Cidade de Aveiro (PEDUCA), e é apoiada no âmbito do Programa Operacional Centro 2020, 

através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), prosseguindo assim a opção 

de cumprirmos os compromissos que assumimos com os Cidadãos com investimento 

devidamente planificado e com sustentabilidade financeira. 

 

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

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


