
 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 73, de 22 de abril de 2021 

 

I - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E 

IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA 2021 

A campanha anual de Vacinação Antirrábica e de Identificação Eletrónica 2021, promovida 

pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária em cooperação com a Câmara Municipal de 

Aveiro, vai decorrer de 28 de abril a 9 de julho. Recorde-se que a vacinação antirrábica é 

obrigatória para todos os canídeos com três ou mais meses de idade. 

 

Calendarização da Campanha: 

São Jacinto 

28 de abril: 

11h00 - Avenida Almirante Gago Coutinho (perto da Junta de Freguesia) 

 

26 de maio: 

11h00 - Avenida Almirante Gago Coutinho (perto da Junta de Freguesia) 

 

Aradas 

21 de junho: 

11h00 - Largo Acácio Rosa (perto da Junta de Freguesia) 

16h00 – Junto à Igreja da Quinta do Picado 

 

São Bernardo 

23 de junho:  

10h00 - Rua Cónego Maio, 133 (perto da Junta de Freguesia) 



 

Santa Joana 

23 de junho:  

14h00 - Av. D. Afonso V (perto da Junta de Freguesia) 

 

Glória, Vera Cruz e Vilar 

25 de junho: 

10h00 - Parque Estacionamento Mercado de Santiago (Glória) 

14h00 - Rua Conselheiro Luís Magalhães (perto da antiga Junta de Freguesia da 

Vera Cruz) 

 

Oliveirinha 

28 de junho: 

10h00 – Largo da Capela (Quintãs) 

11h00 – Largo da Capela (Costa do Valado) 

13h00 – Largo da Feira (Oliveirinha) 

14h30 – Largo da Fonte da Nossa Senhora da Guia (Granja) 

15h30 - Largo frente Capela (Moita) 

 

Nossa Senhora de Fátima 

30 de junho:  

10h00 - Rua da Igreja (Largo da Junta de Freguesia) 

 

Nariz 

30 de junho:  

12h00 - Largo de São Pedro 

 

Requeixo 

30 de junho:  

15h00 - Rua do Sobral (perto do Centro Social) 

 

Eirol 

5 de julho:  

14h00 - Campo de Futebol de Eirol 



 

Eixo 

5 de julho: 

15h30 - Parque da Balsa 

16h30 - Rua Vitorino Nemésio (Azurva) 

 

Cacia 

7 de julho: 

10h00 – Av. Fernando Augusto Oliveira (perto da Junta de Freguesia) 

 

Esgueira 

8 de julho: 

14h00 – Serviços Urbanos - Taboeira 

 

São Jacinto 

9 de julho: 

11h00 - Avenida Almirante Gago Coutinho (perto da Junta de Freguesia) 

 

Para além deste prazo, a vacinação antirrábica e a identificação eletrónica podem ser 

efetuadas ao longo de todo o ano no Gabinete Médico Veterinário instalado na Divisão de Serviços 

Urbanos - Zona Industrial de Taboeira - Rua das Fontainhas às quintas-feiras, das 14h00 às 16h00 

mediante a cobrança das mesmas taxas. 

Todos os donos de cães que compareçam a esta campanha deverão fornecer na altura, 

os seguintes dados, unicamente para efeitos de preenchimento da ficha de registo SIAC 

(microchipe): nome completo, morada, BI ou CC, NIF, contacto telefónico. 

As taxas a aplicar pelos Serviços Oficiais de vacinação antirrábica e de identificação, 

anualmente determinadas pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, são as seguintes: 

>> Vacinação antirrábica (taxa única): 10,00€ | Registo no Microchipe: 2,50 euros | Boletim 

sanitário: 1,00€.  

Para um melhor cuidado com os animais de companhia, a CMA sensibiliza os cidadãos 

para a importância da sua Legalização: Vacinação, Identificação Eletrónica e Registo. Saiba tudo 

em: https://www.cm-aveiro.pt/servicos/animais-de-companhia  

 

II - FEIRAS EM AVEIRO RETOMAM ESTE DOMINGO 



A Câmara Municipal de Aveiro, de acordo com o plano de desconfinamento definido pelo 

Governo do País, vai retomar as Feiras Municipais já este domingo, 25 de abril, com a realização 

da Feira das Velharias. 
No próximo domingo, 25 de abril, terá lugar a Feira das Velharias, das 8h00 às 13h00, 

no Cais do Cojo, Rua Homem Cristo (junto ao Fórum Aveiro), Largo Mercado Manuel Firmino e 

Cais da Fonte Nova.  

No dia 28 de abril, quarta-feira, regressará a Feira dos 28, das 8h00 às 18h00, no Parque 

de Exposições de Aveiro. 

“Artes no Canal _ Mercado de Fusão” conhecerá a sua próxima sessão no dia 8 de maio, 

das 9h30 às 18h30 do Cais do Côjo ao Cais da Fonte Nova. A edição de 8 de maio contará com 

animação musical deambulante, em barco moliceiro, pela JMP Street Band. 

De destacar que a realização de “Artes no Canal” vai integrar a programação do setor 

Cultural e Criativo atuante em Aveiro e na Região, visando a conciliação da necessidade de manter 

a fidelização do público com a urgência de apoiar o tecido artístico, técnico e empresarial locais e 

regionais, dando um relevante contributo para o desenvolvimento sustentado da região. 

 

III - HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO 
DE LOJAS DO MERCADO MANUEL FIRMINO 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) irá proceder a uma Hasta Pública para alienação de 

três lugares de venda no Mercado Manuel Firmino. A sessão terá lugar no dia 25 de maio, às 

10h30 no Centro de Congressos de Aveiro. 

Trata-se da atribuição do direito de ocupação de três lugares de venda (as lojas 3, 10, 11, 

13 e 19) do Mercado Manuel Firmino, para a instalação e exploração de estabelecimentos de 

comércio e/ou serviços. 

Os interessados poderão apresentar toda a documentação solicitada até às 16h30 do dia 

3 de maio no Gabinete de Atendimento Integrado da CMA, sito no Centro de Congressos de 

Aveiro. 

Todas as informações estão disponíveis no site da CMA: https://www.cm-

aveiro.pt/servicos/concursos-publicos-hasta-publica/hasta-publica-para-a-atribuicao-do-direito-

de-ocupacao-de-3-lugares-de-venda-no-mercado-manuel-firmino 

 

IV - HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE FERRO-VELHO 



No próximo dia 28 de abril, pelas 10h30, no Centro de Congressos de Aveiro terá lugar 

uma Hasta Pública para Alienação de vários materiais de ferro-velho, nomeadamente fibra de 

vidro, vidros, acrílicos, alumínio e metais ferrosos.  

À Hasta Pública, com base mínima licitação de 500€, podem concorrer pessoas individuais 

ou coletivas. Os documentos devem ser apresentados até às 17 horas do dia 26 de abril, segunda-

feira. 

Podem ser obtidas mais informações no site da Autarquia: https://www.cm-

aveiro.pt/servicos/concursos-publicos-hasta-publica/hasta-publica-n-06-2021-por-licitacao-verbal-

alienacao-de-sucata 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


