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COLEÇÃO “AVENIDA DR. LOURENÇO PEIXINHO. UMA HISTÓRIA 

COM FUTURO” A PARTIR DE DOMINGO NAS BANCAS 

A Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com o Jornal de Notícias (JN), lança no 

próximo domingo, 17 de janeiro, uma nova ação de promoção e marketing da Avenida Dr. 

Lourenço Peixinho, no âmbito da profunda obra de requalificação em curso e procurando por esta 

via também a valorização do património Aveirense e o enriquecimento histórico-cultural dos 

Cidadãos. 

Trata-se da coleção de fotografias "Av. Dr. Lourenço Peixinho. Uma história com futuro.", 

que ao longo de todo o ano vai contar a história e o desenvolvimento da Avenida numa oferta de 

12 fotografias que evidenciam a sua evolução, como artéria central e estruturante da Cidade de 

Aveiro. Estas fotografias serão distribuídas no 1.º domingo de cada mês, a partir de 17 de janeiro 

até 5 de dezembro. Esta coleção inclui a oferta, na 1.ª entrega, de uma caixa arquivadora, para as 

12 fotografias. 

Esta oferta é válida, na compra do JN, apenas no distrito de Aveiro, na cidade do Porto e 

na cidade de Lisboa. 



 

Calendário de distribuição da coleção: 

1.ª entrega - 17 de janeiro - 1.ª Foto + caixa arquivadora - Aterro para a construção da 

Avenida Central ( atual Av. Dr. Lourenço Peixinho) - 1919 

2.ª entrega - 7 de fevereiro - 2.ª Foto - A nova Avenida - 2020 

3.ª entrega - 7 de março - 3.ª Foto - Avenida Central ( atual Av. Dr. Lourenço Peixinho) - 

1937 

4.ª entrega - 4 de abril - 4.ª Foto - Estação de Caminho de Ferro de Aveiro - 1948 

5.ª entrega - 2 de maio - 5.ª Foto - Chegada de prova automobilística na Av. Dr. Lourenço 

Peixinho - 1952 - 1954 

6.ª entrega - 6 de junho - 6.ª Foto - Vista parcial da Av. Dr. Lourenço Peixinho - 1951 

7.ª entrega - 4 de julho - 7.ª Foto - Av. Dr. Lourenço Peixinho - 2019 

8.ª entrega - 1 de agosto - 8.ª Foto - O monumento ao soldado desconhecido - 1970 - 80 

9.ª entrega - 5 de setembro - 9.ª Foto - Av. Dr. Lourenço Peixinho - 1980 

10.ª entrega - 3 de outubro - 10.ª Foto - Festas do município com desfile na Av. Dr. 

Lourenço Peixinho - 2000 

11.ª entrega - 7 de novembro - 11.ª Foto - Vista aérea da cidade de Aveiro - Av. Dr. 

Lourenço Peixinho como um eixo central da cidade - 2000 

12.ª entrega - 5 de dezembro - 12.ª Foto - A nova avenida - 2021 

Campanha limitada ao stock existente. 

 

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

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


