
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 34, de 25 de fevereiro de 2021 

 
I – INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA RUA 4.ª COMPANHIA DE 

CAÇADORES ESPECIAIS 

Teve início a obra de construção da Rua 4.ª Companhia de Caçadores Especiais que faz 

a ligação entre a Rua Castro Matoso e a Rua São Sebastião na proximidade ao Largo Luís de 

Camões (Largo das 5 Bicas). Um investimento de 274.359,37€ da Câmara Municipal de Aveiro, 

em execução pela empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda. . 

Nesta intervenção será também criada uma nova bolsa de estacionamento para 77 

viaturas (na qual se inclui seis lugares de estacionamento de viaturas elétricas), 11 lugares para 

motociclos e 12 lugares para bicicletas. 

Situado numa zona central da Cidade de Aveiro este novo arruamento complementa a 

valorização do espaço público realizada no Largo das “5 Bicas” (Largo Luís de Camões). 

[fotografias em anexo] 

 

II – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM DIRETO NO 

FACEBOOK E NO YOUTUBE 

- Informação à Assembleia Municipal e relatório de obras são os 

destaques da reunião - 

A segunda reunião da Sessão Ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal de Aveiro, 

que se realiza esta sexta-feira, 26FEV21, pelas 20h30, terá transmissão em direto no Facebook e 

no Youtube da Câmara Municipal de Aveiro, com destaque para a discussão da extensa atividade 

municipal do período entre 10 de novembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021. 



Os Autarcas vão debater o relatório de obras municipais, em diferentes estádios de 

desenvolvimento por Todo o Município, que o Presidente da CMA integrou no seu relatório da 

atividade da CMA, enviado à Assembleia Municipal. 

A primeira reunião, realizada na última sexta-feira, 19 de fevereiro encontra-se disponível 

para ver ou rever na secção de vídeos, do Facebook do Município de Aveiro ou no canal de 

Youtube da autarquia. 

 

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

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


