
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 26 de 23 de março de 2015 
 

Comemoração do Dia do RI10  

- convite - 
 

 O Regimento de Infantaria n.º 10 (RI10) organiza na Cidade de Aveiro um conjunto de 

eventos, entre os dias 21 e 28 de março, convidando a sociedade civil a juntar-se à celebração 

do seu 97.º aniversário. 

 Apostando no reforço da parceria institucional e aproveitando o assinalamento do 

aniversário do RI10, a Câmara Municipal de Aveiro e Exercito Português irão assinar um 

Protocolo de Cooperação, no próximo dia 26 de março, pelas 17h30, no Centro de Congressos 

de Aveiro (CCA), visando a intervenção de um conjunto de ações de valorização ao nível das 

infraestruturas militares (nomeadamente respeitante ao acesso público ao molhe norte) e de 

promoção conjunta do Turismo Militar de S. Jacinto, objetivando a estruturação de um programa 

de investimento para a valorização do complexo militar e da localidade de São Jacinto ao nível 

das infraestruturas e recursos existentes.  

 De todo o programa, importa destacar no dia 26 de março, pelas 18h00, no CCA a 

apresentação do Livro “Nós Enfermeiras Paraquedistas” com a participação do Professor 

Adriano Moreira. A sessão decorrerá no pequeno Auditório e tem entrada livre. À noite vai ter 

lugar o Concerto da Banda Militar do Porto no CCA, igualmente com entrada livre (sendo no 

entanto necessário fazer o levantamento do ingresso no CCA, limitado a três bilhetes por 

pessoa). 

No dia 27 de março terá lugar a Cerimónia Militar na envolvente ao CCA, iniciando pelas 

10h30 com o Balão das Tropas Paraquedistas, seguindo-se Cerimónia Militar pelas 11h00. O dia 

continua com saltos de paraquedas pelas 12h00 e exposições da 1.ª Grande Guerra e de 

material das Tropas Paraquedistas.  

Em anexo segue cartaz com o programa das atividades. 



Condicionamentos de trânsito: 

 

A realização das ações dos dias 26 e 27 de março implicará alguns condicionalismos de 

trânsito nos arruamentos na proximidade ao Centro de Congressos de Aveiro, conforme 

informação que a seguir se apresenta: 

» dia 26 de março: trânsito condicionado no arruamento na frente do Centro de 

Congressos de Aveiro entre as 14h30 e as 18h00, para a realização do treino militar; 

» dia 27 de março: trânsito condicionado na frente e em todos os arruamentos de acesso 

ao Centro de Congressos de Aveiro entre as 08h30 e as 14h00, para a realização da Cerimónia 

Militar. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 

 


