
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – CÂMARA MUNICIPAL 
RODOVIÁRIA

 

O Município de Aveiro inicia este mês um programa de 
passadeiras, que visa o reforço da segurança rodoviária.

Esta ação tem como objectivo a
rodoviários da cidade, tais como o Bairro da Forca (50), o Bairro do Liceu 52 ou a zona 
das Barrocas (30).  

A remarcação será 
Oliveirinha (27) e a Santa Joana (10). Nesta 
(CMA) aposta também na reformulação de toda a sin
Brás, onde para além das passadeiras, será renovada a marcação de linhas amarelas, linhas 
brancas contínuas e descontínuas, marcação do local de paragem dos transportes públicos, 
lugares de estacionamento destinados a pess
para peões. 

Com esta obra a CMA
o aumento das condições de circulação
investimento de 46.730,99 € - 

 
Quase 100 mil euros em dois meses
Em dois meses este

relembrando que no passado mês ficou concluída a empreitada de substituição das juntas de 
dilatação em três tabuleiros estratégicos para a autarquia (ex
Pingo Doce), passagem superior sobre o caminho
ex-EN109, perto da Zona Industrial em Esgueira), com um valor total de execução de
mil euros. 

 

II – AVEIRO RECEBE FÓRUM NACIONAL SOBRE O MAR
 
O Município de Aveiro recebe, no próximo dia 21 de fevereiro, pelas 14.30h, no Auditório 

do Parque de Exposições de Aveiro a conferência 
Cluster do Mar”. 

O fórum vai contar com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng. 
José Ribau Esteves e aborda questões como os 
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CÂMARA MUNICIPAL CONTINUA O REFORÇO DA SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA EM TODO O MUNICÍPIO 

O Município de Aveiro inicia este mês um programa de remarcação de mais de 160 
que visa o reforço da segurança rodoviária. 

tem como objectivo a pintura de passadeiras nos principais eixos urbanos e 
rodoviários da cidade, tais como o Bairro da Forca (50), o Bairro do Liceu 52 ou a zona 

remarcação será alastrada a outras freguesias do Município, nomeadamente a
e a Santa Joana (10). Nesta última freguesia, a Câmara Municipal de 

na reformulação de toda a sinalização vertical e horizontal d
para além das passadeiras, será renovada a marcação de linhas amarelas, linhas 

brancas contínuas e descontínuas, marcação do local de paragem dos transportes públicos, 
lugares de estacionamento destinados a pessoas de mobilidade reduzida e percurso sinalizado 

a CMA continua a aposta forte na prevenção e segurança rodoviária, 
as condições de circulação para condutores e peões, num valor total de

 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Quase 100 mil euros em dois meses 
este é segundo grande investimento nas estradas do Município, 

que no passado mês ficou concluída a empreitada de substituição das juntas de 
s estratégicos para a autarquia (ex-EN109 sobre a EN335 (junto ao 

Pingo Doce), passagem superior sobre o caminho-de-ferro no Olho D’Água e na ponte sobre a 
EN109, perto da Zona Industrial em Esgueira), com um valor total de execução de

AVEIRO RECEBE FÓRUM NACIONAL SOBRE O MAR

O Município de Aveiro recebe, no próximo dia 21 de fevereiro, pelas 14.30h, no Auditório 
do Parque de Exposições de Aveiro a conferência “A Economia Portuguesa e a Indústria 4.0: O 

O fórum vai contar com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng. 
José Ribau Esteves e aborda questões como os projetos de inovação para o Mar, as
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SEGURANÇA 

remarcação de mais de 160 

pintura de passadeiras nos principais eixos urbanos e 
rodoviários da cidade, tais como o Bairro da Forca (50), o Bairro do Liceu 52 ou a zona urbana 

unicípio, nomeadamente a 
unicipal de Aveiro 

rtical e horizontal da Rua de São 
para além das passadeiras, será renovada a marcação de linhas amarelas, linhas 

brancas contínuas e descontínuas, marcação do local de paragem dos transportes públicos, 
oas de mobilidade reduzida e percurso sinalizado 

na prevenção e segurança rodoviária, com 
um valor total de 

nas estradas do Município, 
que no passado mês ficou concluída a empreitada de substituição das juntas de 

EN109 sobre a EN335 (junto ao 
ferro no Olho D’Água e na ponte sobre a 

EN109, perto da Zona Industrial em Esgueira), com um valor total de execução de mais de 44 

AVEIRO RECEBE FÓRUM NACIONAL SOBRE O MAR 

O Município de Aveiro recebe, no próximo dia 21 de fevereiro, pelas 14.30h, no Auditório 
“A Economia Portuguesa e a Indústria 4.0: O 

O fórum vai contar com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng. 
para o Mar, as implicações 



económicas e empresariais da digitalização da Economia do Mar e o financiamento e 
investimento na Economia do Mar. 

Organizada conjuntamente pela Câmara Municipal de Aveiro, o grupo editorial Vida 
Económica, Fórum Oceano e o INESC TEC a iniciativa contará igualmente com a realização de 
uma Mesa Redonda subordinada ao tema ‘As Empresas e a Indústria 4.0’ e com a apresentação 
dos Vencedores dos Prémios de Empreendedorismo ‘Splash by Mermaid’ e ‘Born From 
Knowledge’ (BfK award). 

A participação é gratuita, mas requer inscrição através de uma plataforma disponível no 
website do grupo Vida Económica. 
 

III – EXPOSIÇÃO NO MUSEU ARTE NOVA 
A Câmara Municipal de Aveiro informa que o Museu Arte Nova acolhe durante o mês de 

fevereiro, a exposição “O imaginário das viagens no início do século XX”. 
Trata-se de uma mostra que reúne postais e revistas do período Arte Nova, pertença do 

Museu da Cidade e que aludem ao universo das viagens, sempre com um espírito de aventura e 
descoberta. 

Organizada pelo Município de Aveiro, a exposição pode ser visitada de terça a domingo 
das 10.00h às 12.30h e das 13.30h às 18.00h.  
 

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

Simão Pedro Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


