
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

 

I – CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 

LOTEAMENTO DA QUINTA DA BOAVISTA

No seguimento da declaração de caducidade da licença que titula o 

loteamento sito da Quinda da Boavista, a Câmara Municipal desenvolveu o levantamento e 

projeto para a realização das obras necessárias para a conclusão das suas infraestruturas 

recorrendo à caução existente no processo de obras associado.

Concluído o procedimento de concurso público, a empreitada foi adjudicada hoje por 

despacho do Presidente da CMA à empresa Global Stadium, Lda

IVA) e um prazo de execução de 180 dias.

Com esta empreitada serão concluídos os espaços 

(que com o passar do tempo foram vandalizadas), sendo também revista toda a rede de 

iluminação pública. 

 

II – CORRIDA OLI 

- Condicionamentos de trânsito 

No próximo sábado, dia 1 de dezem

Silvestre Cidade de Aveiro, 

causando vários condicionamentos de trânsito das 14h00 às 20h

De resto, está previsto que participem na caminhada,

17h15, mais de 300 pessoas, enquanto que a corrida de
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CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 

LOTEAMENTO DA QUINTA DA BOAVISTA 

No seguimento da declaração de caducidade da licença que titula o 

loteamento sito da Quinda da Boavista, a Câmara Municipal desenvolveu o levantamento e 

projeto para a realização das obras necessárias para a conclusão das suas infraestruturas 

recorrendo à caução existente no processo de obras associado. 

do o procedimento de concurso público, a empreitada foi adjudicada hoje por 

despacho do Presidente da CMA à empresa Global Stadium, Lda., pelo preço de 247.133,73

IVA) e um prazo de execução de 180 dias. 

Com esta empreitada serão concluídos os espaços verdes, as redes de ITUR e energia 

(que com o passar do tempo foram vandalizadas), sendo também revista toda a rede de 

CORRIDA OLI – SÃO SILVESTRE CIDADE DE AVEIRO

Condicionamentos de trânsito - 

No próximo sábado, dia 1 de dezembro, realiza-se a quarta edição da corrida 

 que integra uma caminhada de 5 km e uma corrida 

icionamentos de trânsito das 14h00 às 20h00. 

De resto, está previsto que participem na caminhada, com início agendado para as 

17h15, mais de 300 pessoas, enquanto que a corrida de meio-fundo, com início às 18h30
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CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 

 

No seguimento da declaração de caducidade da licença que titula o alvará do 

loteamento sito da Quinda da Boavista, a Câmara Municipal desenvolveu o levantamento e 

projeto para a realização das obras necessárias para a conclusão das suas infraestruturas 

do o procedimento de concurso público, a empreitada foi adjudicada hoje por 

, pelo preço de 247.133,73€ (+ 

verdes, as redes de ITUR e energia 

(que com o passar do tempo foram vandalizadas), sendo também revista toda a rede de 

SÃO SILVESTRE CIDADE DE AVEIRO 

quarta edição da corrida Oli - São 

corrida de 10 km, 

com início agendado para as 

fundo, com início às 18h30 terá a 



percorrer as principais artérias da Cidade mais de 1000 participantes, num circuito com duas 

voltas. 

O percurso seguirá pelas seguintes vias, com corte total de trânsito: 
 

• Cais da Fonte Nova – Frente ao Centro de Congressos de Aveiro; 

• Av. Congressos da Oposição Democrática; 

• Av. 5 de Outubro; 

• Rua Batalhão de Caçadores 10; 

• Rua do Clube dos Galitos; 

• Rua da Liberdade; 

• Rua de José Rabumda; 

• Rua Belém do Pará; 

• Rua Gustavo Ferreira Pinto Bastos; 

• Rua Capitão Souza Pizarro; 

• Av. Santa Joana; 

• Av. 25 Abril; 

• Av. de Bourges; 

• Av. Francisco Sá Carneiro.   
 

A corrida OLI – São Silvestre Cidade de Aveiro faz parte das atividades de abertura do Boas 

Festas em Aveiro, também agendado para o dia de amanhã, neste sentido, pedimos 

antecedência e compreensão aos nossos concidadãos e visitantes, na chegada à Cidade de 

Aveiro. 

[mapa de condicionamentos em anexo] 

 

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

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


