
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 199, de 21 de dezembro de 2020 

 
I – INÍCIO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA CAPITÃO LEBRE 

Teve início a obra de requalificação da Rua Capitão Lebre no troço entre a rotunda Eça 

de Queirós (rotunda do Botafogo) e o Centro de Verdemilho, um novo investimento da Câmara 

Municipal de Aveiro no valor de 310.347, 58€ que será executado pela empresa Vitor Almeida & 

Filhos, S.A.. 

A intervenção teve início no troço entre a rotunda Eça de Queirós (rotunda do Botafogo) 

e o cruzamento com a Rua Júlio Catarino / Travessa da Rua da Agra, com a substituição da rede 

de água pela empresa AdRA – Águas da Região de Aveiro. 

Com o objetivo de dar primazia aos transeuntes, o projeto prevê o aumento da qualidade 

do espaço público. Os passeios serão alargados pontualmente e serão marcadas áreas de 

proteção para o circuito pedonal em toda a extensão da intervenção. As passadeiras e 

cruzamentos principais serão elevados reforçando a ideia de microcentros com maior movimento 

e urbanidade. As infraestruturas de águas pluviais serão redimensionadas e renovadas. 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas 

rodoviárias existentes e a qualificação do espaço público, gerindo bem a opção de cumprirmos 

os compromissos que assumimos. 

 

II – HORÁRIO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

NO NATAL E ANO NOVO 

A Câmara Municipal de Aveiro informa dos horários dos transportes públicos em Aveiro, 

para o período festivo de Natal e Ano Novo. 



Assim, no que ao serviço de autocarros diz respeito, nos dias 24 e 31 de dezembro a 

última carreira com saída de Aveiro será até às 18h30. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro 

não haverá serviço da AveiroBus, exceto nas ligações ao ferryboat (linha 13) e no transporte 

fluvial (ferry) através do serviço de “Transporte a Pedido”, nos horários planeados entre as 

9h30 e as 16h50. O utilizador deve solicitar este serviço via telefone (910 945 438) até às 16h30 

do dia 24 para viagens a 25 de dezembro e até às 16h30 do dia 31 de dezembro, para viagens a 

01 de janeiro. 

Nos dias 24 e 31 de dezembro, o transporte de lancha e ferryboat terá a sua primeira 

travessia às 6h55, São Jacinto > Forte da Barra, enquanto que a última travessia será pelas 

18h30, sentido Forte da Barra > São Jacinto. 

Informa-se ainda que a Loja Buga estará encerrada de 24 de dezembro a 3 de janeiro. 

O estacionamento do Mercado Manuel Firmino fecha às 18h00 nos dias 24 e 31 de 

dezembro, e nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro estará encerrados 

 

III – RECOLHA DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA  

NO NATAL E ANO NOVO 

Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, dias de Natal e de Ano Novo, não haverá 

serviço de recolha de resíduos no Município de Aveiro. Por esse motivo, a acumulação de 

resíduos nos contentores e via pública deve ser evitada, apelando-se à compreensão e 

colaboração de todos. 

No que diz respeito aos dias 24 e 31 de dezembro, ambos segundas-feiras, serão 

realizados como habitualmente dois serviços: um diurno, fora da zona urbana (das 6h00 às 

14h00) e um noturno, na zona urbana, excecionalmente antecipado para as 14h00. 

Os serviços de recolha e limpeza urbana retomam os horários normais nos dias 26 de 

dezembro e 2 de janeiro, assim como os pedidos de agendamento de recolhas de resíduos 

volumosos (monstros) e verdes, não havendo por isso motivo para a sua colocação sem aviso 

na via pública. Este serviço é gratuito e pode ser pedido através da linha de atendimento da 

Veolia (234 127 942) ou do endereço de correio eletrónico aveiro@veolia.com . 

 

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

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


