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I – AVENIDA ARTUR RAVARA | PODAS DE ÁRVORES  

A partir de amanhã dia 25 de fevereiro até 1 de março existirão condicionamentos de 

trânsito na Avenida Artur Ravara resultado da realização da operação de podas e limpeza das 

árvores aí existentes que, pela sua dimensão, requerem que sejam tomadas algumas medidas 

de segurança adicionais na circulação viária. Os trabalhos serão acompanhados pela PSP.   

 

 

II – DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL  

No próximo dia 01 de março a Câmara Municipal de Aveiro assinala o Dia Internacional 

da Proteção Civil com a realização de um simulacro durante a manhã junto ao Posto de 

Abastecimento da BP localizado na EN 109 (em Aveiro), numa ação de parceria com a BP 

Portugal.  

Trata-se de um exercício denominado “Moliceiro 2017” com os objetivos de testar a 

estrutura organizativa dos meios humanos e materiais da BP em Aveiro e ainda de definir 

estratégias preventivas para evitar a ocorrência de incidentes que ponham em causa pessoas e 

bens.  

Considerando a importância desta ação, vimos por este meio apresentar o convite ao V. 

Órgão de Comunicação Social para estar presente pelas 9h30 no referido Posto de 



Abastecimento, para a nota de boas vindas do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e do 

Representante da BP Portugal, seguindo-se o exercício “Moliceiro 2017”.  

Nesta iniciativa será fundamental testar a operacionalidade dos equipamentos no 

cenário de combate a incêndio em veículo com propagação à bomba de abastecimento, 

desencarceramento, contenção de derrame de matérias perigosas e emergência pré hospitalar, 

bem como a interação dos mais diversos agentes de Proteção Civil intervenientes no exercício. 

   

 

Atendendo à especificidade deste tipo de exercício, solicitamos que no tratamento que vierem 

a dar a esta informação não façam referência à hora a que o mesmo irá ocorrer, de forma a 

evitar que nesse momento se aglomere no local um número exagerado de pessoas, situação 

que constituirá seguramente um fator acrescido de risco, e que por isso deverá ser evitado. 

 

 

III – TEATRO AVEIRENSE COM TEATRO E MÚSICA  

No primeiro fim de semana de março o Teatro Aveirense apresenta a peça de teatro “A 

Noite da Iguana” de Tennessee Williams e o concerto com António Zambujo. 

Sábado, dia 4 de março, pelas 21.30 horas a proposta recai para “A Noite da Iguana” 

com um elenco de luxo: Nuno Lopes, Maria João Luís e Joana Bárcia. Os bilhetes, no valor de 

10 euros, estão prestes a esgotar. 

No dia 5, domingo, António Zambujo convida Roberta Sá para apresentar o seu novo 

disco “Até Pensei que fosse minha”. Tem início marcado para as 21.30 horas. 

 

António Zambujo é um dos nomes incontornáveis da música portuguesa atual, na medida em 

que soube construir uma identidade própria que lhe tem valido o reconhecimento tanto do 

público como da crítica, somando salas esgotadas dentro e fora de Portugal. 

"Até Pensei Que Fosse Minha" (Outubro de 2016). Uma homenagem em forma de disco 

exclusivamente composto por canções de Chico Buarque e gravado no Brasil sob a alçada do 

próprio mestre da música popular brasileira, que chega a colaborar com António Zambujo num 

dos temas, “Joana Francesa”. 



O álbum é agora apresentado ao vivo em Portugal, e após a estreia deste espetáculo no Brasil, 

com concertos em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. António Zambujo não será diferente 

daquilo que sempre é, um cantor e músico de excelência, com uma capacidade única de cativar 

o público.  

 

 

 

 

IV – SESSÃO “+EMPREGO” AJUDA NA MELHORIA DO CV 

Nos dias que correm, é fundamental saber passar uma mensagem da forma mais 

correta, rápida e transparente, sendo que o mesmo se aplica à elaboração de um CV. Com o 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo e em mudança, saber como escrever um CV 

atual é uma peça chave para uma melhor aceitação da sua candidatura a uma qualquer 

oportunidade de emprego.  

No dia 3 de março, o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Câmara Municipal de 

Aveiro vai promover mais uma sessão “+ Emprego” relacionada com a actualização do curriculo, 

CV: Upgrade do Curriculum Vitae.  

Destinada a desempregados e ao público em geral, a sessão terá lugar na Biblioteca 

Municipal de Aveiro entre as 10.00 e as 12.00 horas e terá como objetivos o apoio à procura 

ativa de emprego e formação e desenvolvimento de uma atitude empreendedora e ainda na 

reformulação e melhoria do Curriculum Vitae. 

 

 

V – FORMAÇÃO EM PROCESSAMENTO DE TEXTO  

A Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito do programa PositivIDADE, irá organizar nos 

dias 6, 8, 10, 13, 15 e 17 de março na Biblioteca Municipal a Formação em Processamento de 

Texto – Google Docs destinada aos seniores.  

A formação será dividida em duas sessões: uma decorrerá durante a manhã a partir das 

9.30 e a segunda terá lugar à tarde das 14.00 às 17.00 horas.  



As inscrições, limitadas a oito participantes por sessão e no valor de 5 euros, podem ser 

feitas até 1 de março, na Casa Municipal da Juventude, segunda a sexta-feira, das 09.30 às 

18.00 horas. 

 

 

 

 

VI – HORA DO CONTO – “OUVINDO O IMAGINÁRIO”   

A Câmara Municipal de Aveiro irá promover a Hora de Conto “Ouvindo o Imaginário…” 

nos dias 2 e 16 de março pelas 15.00 horas na Biblioteca Municipal de Aveiro. 

Destinada a crianças dos 4 aos 10 anos a hora do conto tem entrada livre, contudo 

carece de inscrição prévia para 234 318 399 ou biblioteca@cm-aveiro.pt.  

Suaves brisas de palavras sussurram no teu ouvido, despertando os sentidos e recriando o 

mundo. Vem escutar! 

 

 

VII – HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE MATERIAL LENHOSO  

A Câmara Municipal de Aveiro informa que irá realizar uma Hasta Pública, por licitação 

verbal, para alienação de material lenhoso, no próximo dia 6 de março, às 14h30, no Centro de 

Congressos de Aveiro.  

As peças do procedimento encontram-se para consulta dos interessados na Divisão de 

Administração Geral, Subunidade Compras e Aprovisionamento, todos os dias úteis das 09h às 

12h30m e das 13h30m às 17h para além de estarem disponíveis no sítio oficial da Câmara 

Municipal (www.cm-aveiro.pt).  

 Os interessados deverão entregar toda a documentação solicitada até às 17h do dia 3 

de março, no Gabinete de Atendimento Integrado. 

 

 

 

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

mailto:biblioteca@cm-aveiro.pt


Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


