
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 
Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 171, de 24 de novembro de 2018 

 

I – CORTE DA CIRCULAÇÃO NA RUA DO RIBEIRINHO 

Considerando que as mais recentes chuvadas provocaram um arrastamento de solos e 

destruição de parte da passagem hidráulica existente na Rua do Ribeirinho (arruamento 

secundário de ligação do Município de Aveiro ao Município de Oliveira do Bairro), colocando em 

causa das condições de segurança para a circulação automóvel, as duas Câmara Municipais 

decidiram proceder ao corte de circulação viária no local. 

O projeto de intervenção para construção da nova passagem hidráulica está já em fase 

de conclusão, prevendo-se que os trabalhos para execução da referida infraestrutura tenham 

início ainda durante o mês de dezembro, numa operação conjunta entre os dois Municípios. 

 

II – REFORÇO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  

EM SANTA JOANA 

A Câmara Municipal de Aveiro – através de despacho do Presidente – adjudicou a 

empreitada de reforço da drenagem de águas pluviais da Rua Residencial da Patela e Rua da 

República, em Santa Joana, à empresa Armando & Fátima Empreiteiros, Lda., pelo valor de 

16.502,00€ (+IVA), com um prazo de execução previsto de um mês. 

Trata-se de mais um investimento na rede de águas pluviais, para resolver um velho 

problema de incapacidade de drenagem existente, aumentando assim a sua capacidade de 

escoamento. 

 

 

 



III – ENVOLVENTE À ESCOLA DE CACIA 

 A requalificação urbana da envolvente à Escola Básica de Cacia e ligação à antiga EN 

109 foi adjudicada, através de despacho do Presidente, à empresa Nuno França, Engenharia 

Civil, Lda., pelo valor de 43.500,00€ (+IVA) e um prazo de execução de 90 dias. 

A empreitada visa intervir no eixo urbano da Av. Fernando Augusto de Oliveira, bem 

como em grande parte da área circundante, com a organização de circuitos de circulação viária, 

para dar preferência aos modos suaves de transporte, ao mesmo tempo que tratará da 

organização do estacionamento na zona. 

 

IV – CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA  

RECEBE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

Esta segunda-feira, dia 26 de novembro, inicia-se o período de inscrições para o Clube 

de Natal 2018, que integra as atividades do “Campo de Férias” e “Dias na Casa” Municipal da 

Cidadania, destinado a crianças e jovens dos 6 aos 14 anos de idade. Trata-se de uma iniciativa 

organizada pela Câmara Municipal de Aveiro. 

As inscrições são limitadas a 46 participantes para o “Campo de Férias” e a 25 

participantes em cada atividade, no que diz respeito aos “Dias na Casa” e podem ser efetuadas 

de 26 a 30 de novembro das 10h00 às 19h00, na Casa Municipal da Cidadania. 

Com o objetivo de proporcionar às crianças e jovens a participação em diversas 

atividades de carácter lúdico, educativo, cultural e desportivo, promovendo espaços de convívio 

social, de partilha, de experiências e de novas aprendizagens, fomentando a adoção de estilos 

de vida saudáveis, a Câmara Municipal irá desenvolver ações diversas, tais como, ida à piscina, 

visitas de lazer e cultura, workshops, jogos, ateliers, ciência, culinária e cinema. 

De 17 a 21 de dezembro acontece o Campo de Férias das 9h00 às 17h30 horas. O valor 

da inscrição é de 35 euros. 

Os Dias na Casa decorrem nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, das 9h00 às 12h30 e das 

14h00 às 17h30, na Casa Municipal da Cidadania. Cada atividade tem o custo de 3 euros. 

Podem ser obtidas mais informações através do telefone 234 406 522 ou por e-mail, 

cidadania@cm-aveiro.pt . 

 

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