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Nota de Imprensa N.º 02, de 07 de janeiro de 2021 

 

I – ACHADO DO MONUMENTO  

AOS MORTOS DA GRANDE GUERRA 

- Obra de requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho - 

No decorrer dos trabalhos de relocalização do monumento aos Mortos da Grande Guerra, 

comummente conhecido como estátua do Soldado Desconhecido, no âmbito da obra de 

requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho foi descoberto um documento, datado de 11 de 

agosto de 1933, que perpetua os “filhos deste Concelho que foram mortos no campo de 

batalha da Grande Guerra – 1914-1918, honrando a pátria”, pode ler-se no testemunho. 

Esta declaração, assinada, entre outros, pelo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

à altura, Dr. Lourenço Peixinho, justifica o erguer do monumento naquele local para “que aos 

vindouros” pudessem lembrar “os seus entes queridos”. 

Com a relocalização do monumento em curso para o cruzamento da Avenida Dr. Lourenço 

Peixinho com a Rua Conselheiro Luís Magalhães, esta Câmara irá lavrar um novo documento que 

dará nota da relocalização do monumento e que será depositado no interior da estátua juntamente 

com o documento de 1933, para que a história, a memória e a honra dos nossos concidadãos 

continue bem viva em cada uma das novas gerações do nosso Município de Aveiro. 

[Fotografia em anexo] 

 

II – SÃO JACINTO ABRE O ANO COM WI-FI GRATUITO 
 

Em São Jacinto já é possível aceder gratuitamente à internet em vários pontos da 

localidade, nomeadamente ao longo de toda a Marginal Frente-Ria, posto de apoio do ferry, CAR 

Surf, Centro Interpretativo da Reserva das Dunas de São Jacinto, parque da Junta de Freguesia, 



piscinas e sede dos Escuteiros. Este é mais um passo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), no 

desenvolvimento da iniciativa Aveiro Tech City, que coloca a nossa entre as 127 cidades 

portuguesas com acesso gratuito à internet, em espaços públicos. 

Após a implementação do projeto “Rede Wi-Fi no Centro da Cidade de Aveiro”, CMA 

tinha como intenção expandir para outras localizações do município, o que aconteceu agora com 

São Jacinto. 

A implementação deste Sistema de Wi-fi alargado a São Jacinto acontece no âmbito do 

Financiamento Europeu WIFI4EU, uma iniciativa da Comissão Europeia que pretende promover 

a conectividade sem fios (Wi-Fi) gratuita nos espaços públicos em todo o território europeu. 

Esta linha de financiamento contribuiu com 15.000€, para um investimento total de 

19.585,26€. 

 

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

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


