
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 193 de 25 de outubro de 2021 

 

DIA DO EXÉRCITO EM AVEIRO 

A Câmara Municipal de Aveiro agradece publicamente ao Exército Português, em 

particular ao Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), General Nunes da Fonseca, a 

oportunidade de Aveiro receber a comemoração do Dia do Exército 2021, composto por uma 

intensa e preenchida semana, permitindo aos Cidadãos ter acesso a um conjunto de iniciativas de 

natureza militar, cultural e recreativa de elevada importância institucional, organizadas com o 

importante apoio da Câmara Municipal de Aveiro. 

A adesão refletida numa participação excecional dos Aveirenses em cada momento, que 

registamos e agradecemos, com destaque para a Exposição de meios patente no Jardim da Fonte 

Nova entre os dias 20 e 24 de outubro, os dois Concertos oferecidos à População, e no domingo 

a Cerimónia Militar com parada, desfile motorizado e demonstração de meios, reforçam a 

importância da realização descentralizada deste tipo de iniciativas relevando também por esta via, 

a importância histórica, cultural e institucional do Exército e das Forças Armadas. 

Aveiro tem em São Jacinto uma instalação militar única, o Regimento de Infantaria n.º 10, 

que na sua existência centenária, já pertenceu aos três ramos das Forças Armadas, estando neste 

momento integrada no Exército, tendo o Presidente da Câmara Municipal tido a oportunidade de 

partilhar com o CEME General Nunes da Fonseca a vontade de participar, cooperar e cofinanciar 

uma operação de musealização da história do RI 10, com dimensão nacional (dando seguimento 

ao trabalho já desenvolvido no âmbito do Turismo Militar), assim como a ativação de um 

Aeródromo Civil Municipal, potenciando desta forma as infraestruturas existentes no RI 10, que 

necessitam de um relevante investimento de reabilitação.   

A Câmara Municipal de Aveiro mantém assim a opção política muito importante de 

colaboração e proximidade às Forças Armadas em particular ao Exército Português pela sua 

responsabilidade na gestão da unidade militar sediada no Município. 



 

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

Simão Santana 
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


