
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I - ENTRUDO INFANTIL PRECORRE AS RUAS DA CIDADE
 

A Câmara Municipal d
essencialmente às crianças do pré
fevereiro, das 10.00h às 12.00

Com o desejo de reviver o espírito do
Avenida Dr. Lourenço Peixinho
familiares, amigos e cidadãos em geral possam assistir ao desfile
Avenida.  

O cortejo irá contar com cerca de 3 mil 
cooperativas de ensino e IP
Pombal, seguindo pela Rua dos Combatentes da Grande Guer
Avenida Dr. Lourenço Peixinho,
existirão alguns condicionamentos de trânsito temporários nestas artérias

Durante o desfile haverá animação diversa, nomeadamente, bandas, gigantones, 
cabeçudos, palhaços, mágicos e momentos musicais com grupos musicais e DJ. 

 
Carnaval nos Museus de Aveiro
Integrado ainda no programa de Carnaval da Câmara Municipal de Aveiro, informa

que irá ter lugar, no Museu de Aveiro / Santa Joana,
2018” dedicadas ao Carnaval e no Museu da Cidade será promovido o atelier “Sombras
Chinesas”. As duas ações inserem

 

II - RELATÓRIO PROVISÓRIO | 

A Câmara Municipal de Aveiro 
a atribuição das primeiras 42 habitações sociais
do Regime de Arrendamento Apoiado pela autarquia.

Os candidatos poderão solicitar esclarecimentos 
Provisório de atribuição de 42 habitações s
audiência prévia prevista no Programa do Concurso. 
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Nota de Imprensa N.º 15, de 30 de janeiro de 2018 

ENTRUDO INFANTIL PRECORRE AS RUAS DA CIDADE

A Câmara Municipal de Aveiro organiza mais uma edição do Entrudo Infantil
essencialmente às crianças do pré-escolar e 1º ciclo e que se realiza no pr

00h. 
Com o desejo de reviver o espírito do carnaval genuíno e espontâneo, 

Dr. Lourenço Peixinho uma espécie de “sambódromo”, com bancada
amigos e cidadãos em geral possam assistir ao desfile infantil que percorrerá 

irá contar com cerca de 3 mil crianças de várias escolas públicas e privadas, 
sino e IPSS’s do Município de Aveiro, e inicia-se na Praça Marquês de 

Pombal, seguindo pela Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Rua de Coimbra, Ponte Praça, 
Avenida Dr. Lourenço Peixinho, finalizando no Largo do Mercado Manuel Firmino, pelo que 

icionamentos de trânsito temporários nestas artérias da cidade
haverá animação diversa, nomeadamente, bandas, gigantones, 

cabeçudos, palhaços, mágicos e momentos musicais com grupos musicais e DJ. 

Carnaval nos Museus de Aveiro 
Integrado ainda no programa de Carnaval da Câmara Municipal de Aveiro, informa

que irá ter lugar, no Museu de Aveiro / Santa Joana, a dinamização das “Tardes com Oficinas 
2018” dedicadas ao Carnaval e no Museu da Cidade será promovido o atelier “Sombras
Chinesas”. As duas ações inserem-se no programa de Serviço Educativo Municipal.

RELATÓRIO PROVISÓRIO | CÂMARA MUNICIPAL 

42 HABITAÇÕES SOCIAIS 

de Aveiro prossegue o trabalho de gestão do concurso público para 
as primeiras 42 habitações sociais requalificadas no Bairro de Santiago

do Regime de Arrendamento Apoiado pela autarquia. 
s candidatos poderão solicitar esclarecimentos sobre o resultado do Relatório 

rovisório de atribuição de 42 habitações sociais até ao próximo dia 9 de fevereiro, no âmbito da 
audiência prévia prevista no Programa do Concurso.  

Câmara Municipal de Aveiro 

 

ENTRUDO INFANTIL PRECORRE AS RUAS DA CIDADE 

Entrudo Infantil, destinado 
no próximo dia 9 de 

, será instalado na 
com bancadas, para que 

infantil que percorrerá a 

de várias escolas públicas e privadas, 
na Praça Marquês de 

ra, Rua de Coimbra, Ponte Praça, 
Manuel Firmino, pelo que 

da cidade. 
haverá animação diversa, nomeadamente, bandas, gigantones, 

cabeçudos, palhaços, mágicos e momentos musicais com grupos musicais e DJ.  

Integrado ainda no programa de Carnaval da Câmara Municipal de Aveiro, informa-se 
“Tardes com Oficinas 

2018” dedicadas ao Carnaval e no Museu da Cidade será promovido o atelier “Sombras 
se no programa de Serviço Educativo Municipal. 

CÂMARA MUNICIPAL ATRIBUI  

prossegue o trabalho de gestão do concurso público para 
no Bairro de Santiago, no âmbito 

resultado do Relatório 
té ao próximo dia 9 de fevereiro, no âmbito da 



Os pedidos de esclarecimento e as reclamações sobre a lista de atribuição provisória 
deverão ser endereçados, por escrito, ao júri do concurso, e remetidos à Câmara Municipal de 
Aveiro – Divisão de Ação Social e Saúde ou para o correio electrónico geral@cm-aveiro.pt ou 
acaosocial-saude@cm-aveiro.pt. Mais informações em www.cm-aveiro.pt. 

Este grupo de 42 fogos integra a primeira empreitada de qualificação de apartamentos, 
que representa um investimento da Câmara Municipal de Aveiro de cerca de 350.000€ com 
intervenções ao nível dos revestimentos das paredes, tetos e pavimentos, janelas e portas, 
redes de esgotos e eletricidade e rede de distribuição de água, conferindo condições de 
habitabilidade a fogos que tinham perdido essas capacidades. 
 

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

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


