
 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 74, de 23 de abril de 2021 

 

I – SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO 25 DE ABRIL 

- Sessão aberta à Comunicação Social - 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e o Presidente da Assembleia Municipal de 

Aveiro convidam a população a assistir à transmissão online, no Facebook ou no Youtube do 

Município de Aveiro, à Sessão Solene comemorativa dos 47 anos do 25 de Abril, que acontece 

este domingo, pelas 18h00 no edifício da antiga Capitania do Porto de Aveiro. 

O programa conta com discursos, do Presidente da Assembleia Municipal, Luís Souto, do 

Presidente da Câmara Municipal, José Ribau Esteves e de representantes dos seis partidos 

políticos representados na Assembleia Municipal (PSD, PS, CDS-PP, BE, PCP e PAN). 

Devido ao momento que vivemos de Estado de Emergência para combate à Pandemia de 

Covid-19, a Sessão será apenas aberta à Comunicação Social, com o objetivo de garantir a 

sua maior e melhor divulgação, contributo que solicitamos a todos os senhores jornalistas. 

 

II – QUALIFICAÇÃO DA RUA DE ÁGUEDA 

Estão em curso os trabalhos de qualificação e arranjos urbanísticos na Rua de Águeda, 

depois da necessária qualificação do seu parque arbóreo, segue-se agora a qualificação do 

arruamento, em execução pela empresa Rosas Construtores, S.A., num investimento da Câmara 

Municipal de Aveiro de 355.345,18€, para qualificação de mais 10 arruamentos em toda a Cidade. 

Neste lote está também incluída a recuperação dos estacionamentos, passeios e rodovias, 

tal como a qualificação das infraestruturas de águas pluviais, nas zonas que se justificaram junto 

ao Hotel Afonso V e na Rua Eng. Oudinot. 



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

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas 

existentes e a qualificação dos equipamentos públicos, gerindo bem a opção de cumprirmos os 

compromissos que assumimos. 

[fotografia em anexo] 

 

III – BIBLIOTECA MUNICIPAL DEDICA FIM DE SEMANA 

AO DIA MUNDIAL DO LIVRO 

Celebra-se hoje, 23 de abril e desde 1996, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. 

Instituído pela Conferência Geral da UNESCO é uma data simbólica para a literatura mundial, 

sendo coincidente com o desaparecimento de escritores como Miguel de Cervantes e William 

Shakespeare.  

Para comemorar esta data especial, a Biblioteca Municipal de Aveiro preparou um fim-de-

semana especial, dedicado ao livro e à leitura, com atividades para todas as idades, alinhado com 

o Eixo 2 (participação) do Plano Estratégico para a Cultura, incidindo sobre o fomento da 

participação cultural dos cidadãos e da vivência cultural e fruição artística em família.  

Já esta sexta-feira, pelas 18h00, a Biblioteca recebe Cláudia Stattmiller, com “Histórias 

Mal Cozinhadas”, onde os mais jovens ficam a saber quais as receitas realmente importantes para 

fazer um bom livro e qual o segredo para que seja apetitoso.  

Amanhã, sábado, pelas 11h00, será a vez de Helena Burbuleta entrar em cena com 

“Histórias com yoga”. Tendo como ponto de partida um conto, as famílias são conduzidas numa 

viagem de bem-estar e aprendizagem, aliando as histórias à prática do yoga. Ainda nesse dia, 

pelas 12h30, a Rádio Soberania transmitirá uma nova história do “Saio da estante e vou à Rádio 

num instante”. Desta vez, é Cacilda Marado quem nos lê “Uma última carta” de Antonis 

Papaehodoulou. 

Já no dia 25, domingo, pelas 11h00, Gonçalo M. Tavares traz-nos “Os animais”, dedicado 

a Kobayashi Issa, em mais uma edição da série “Biblioteca”.  

 

Programação: 

23 ABR | 18h00 - Histórias Mal Cozinhadas, por Cláudia Stattmiller 

24 ABR | 11h00 - Histórias com yoga, por Helena Burbuleta 

24 ABR | 12h30 - Saio da estante e vou à Rádio num instante, transmissão Rádio 

Soberania 



25 ABR | 11h00 – Biblioteca, por Gonçalo M. Tavares 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


