
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 

I – REABILITAÇÃO DA RUA DO GRAVITO E DA RUA DO 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro autorizou, através de despacho, a 

adjudicação do concurso público para a reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do Carmo, no 

centro da cidade, à empresa Ângulo Recto 

(+IVA). 

A obra – de vital importância em termos urbanísticos e rodoviários 

na pavimentação, nos passeios públicos, na rede de águas pluviais e na iluminação pública. A 

empreitada irá desenvolver-se em três fases distintas, por forma 

segurança e conforto possíveis aos utilizadores das referidas vias.

 

II – REABILITAÇÃO DA LIGAÇÃO EIXO

-

Está em curso a empreitada para reabilitação da ligação Eixo

representando um novo investimento de qualificação da rede viária, promovendo a segurança 

rodoviária e bem-estar de todos quantos habitam e circulam nesta via.

Os trabalhos tiveram início na Rua Abílio Tavares da Silva com a construção da nova 

rede de águas pluviais seguindo agora para a antiga estrada nacional EN 230.

Assim, nos próximos dias será implementado o desvio de trânsito para a realização dos 

trabalhos entre a Rua do Barreiro e o cruzamento com a linha do caminho

seguimento à qualificação deste importante arruamento do Município de Aveiro, 
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REABILITAÇÃO DA RUA DO GRAVITO E DA RUA DO 

CARMO 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro autorizou, através de despacho, a 

adjudicação do concurso público para a reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do Carmo, no 

centro da cidade, à empresa Ângulo Recto – Construções, Lda., pelo valor de 516.389,81

de vital importância em termos urbanísticos e rodoviários – prevê a intervenção 

na pavimentação, nos passeios públicos, na rede de águas pluviais e na iluminação pública. A 

se em três fases distintas, por forma a garantir a melhor circulação, 

segurança e conforto possíveis aos utilizadores das referidas vias. 

REABILITAÇÃO DA LIGAÇÃO EIXO-AVEIRO

- Condicionamentos de trânsito – 

Está em curso a empreitada para reabilitação da ligação Eixo-Aveiro (antiga 

representando um novo investimento de qualificação da rede viária, promovendo a segurança 

estar de todos quantos habitam e circulam nesta via. 

Os trabalhos tiveram início na Rua Abílio Tavares da Silva com a construção da nova 

de águas pluviais seguindo agora para a antiga estrada nacional EN 230. 

Assim, nos próximos dias será implementado o desvio de trânsito para a realização dos 

trabalhos entre a Rua do Barreiro e o cruzamento com a linha do caminho

à qualificação deste importante arruamento do Município de Aveiro, 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

REABILITAÇÃO DA RUA DO GRAVITO E DA RUA DO 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro autorizou, através de despacho, a 

adjudicação do concurso público para a reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do Carmo, no 

Construções, Lda., pelo valor de 516.389,81€ 

prevê a intervenção 

na pavimentação, nos passeios públicos, na rede de águas pluviais e na iluminação pública. A 

a garantir a melhor circulação, 

AVEIRO 

Aveiro (antiga EN230) 

representando um novo investimento de qualificação da rede viária, promovendo a segurança 

Os trabalhos tiveram início na Rua Abílio Tavares da Silva com a construção da nova 

 

Assim, nos próximos dias será implementado o desvio de trânsito para a realização dos 

trabalhos entre a Rua do Barreiro e o cruzamento com a linha do caminho-de-ferro, dando 

à qualificação deste importante arruamento do Município de Aveiro, a Câmara 



Municipal de Aveiro solicita a melhor compreensão e colaboração de todos na boa gestão desta 

operação. 

A obra está a ser executada pela empresa Manuel Francisco de Almeida S.A. com um 

custo de 188.216,70€ (+ IVA). 

 

Reabilitação por todo o Município 

Após a elaboração do “Relatório do Estado de Conservação dos Arruamentos 

Municipais”, do qual foi dado conhecimento ao Executivo Municipal na Reunião de Câmara de 23 

de abril de 2014, e considerando o elevado volume de investimento necessário para a realização 

da intervenção imediata de reparação/beneficiação de pavimentos e infraestruturas (15 milhões 

de euros), tornou-se necessário planificar o investimento, de acordo com a urgência da 

intervenção e a capacidade financeira de investimento da CMA. 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas 

rodoviárias existentes, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos. 

 

III – ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

- “Histórias com Yoga”, “Playgroup”, tricô e “Ouvindo o 

imaginário… nos Polos de Leitura” - 

Este sábado, dia 2 de fevereiro, às 11h00, terá lugar uma sessão de “Histórias com 

Yoga” por Helena Burbuleta, na Biblioteca Municipal. 

Destinada a famílias com crianças dos 3 aos 12 anos de idade, a ação irá proporcionar 

aos mais novos, bem-estar físico e emocional. Trata-se de uma atividade em sintonia com o 

corpo e a mente, divertida e relaxante que irá ajudar a criar laços de amizade e amor. 

O valor da inscrição é de 3 euros, sendo que as inscrições são limitadas a 20 

participantes. Podem ser efetuadas através do número de telefone: 234 386 158 ou para o e-

mail: biblioteca@cm-aveiro.pt . 

 

“Playgroup” 

A Biblioteca irá ainda dinamizar as atividades de “Playgroup”. Todas as sextas-feiras do 

mês de fevereiro, das 10h30 às 12h30, será promovido o Grupo de Socialização para famílias 

com bebés e crianças até aos 5 anos de idade. Tem entrada livre. 



Consiste em encontros semanais e informais, onde os bebés e crianças, especialmente 

os que não andam na escola, podem brincar, conviver, fugir da rotina diária e participar em 

pequenas atividades temáticas organizadas e usando os recursos da biblioteca, com o apoio do 

seu cuidador habitual. 

“Playgroup” propõe também “Histórias com Música”, todas as quintas-feiras, das 10h30 

às 12h30, destinado a bebés e crianças até aos 4 anos. Trata-se de um projeto de música que 

pretende construir raízes para que as nossas crianças sejam nutridas artisticamente.  

A inscrição, no valor de 2,50 euros, deverá ser feita previamente através do número de 

telefone: 234 386 158 ou para o e-mail biblioteca@cm-aveiro.pt . 

 

Tricô às quartas-feiras 

“Quartas de tricô e outras coisas…” é a proposta de atividade a realizar todas as quartas 

e sextas-feiras, das 14h30 às 18h00 na Biblioteca Municipal. 

Destinada ao público em geral consiste num tempo de criatividade, partilha e muita cor 

onde se pode aprender ou ensinar vários pontos de croché, tricô, malhas, bordados ou ponto 

cruz usando os recursos da biblioteca e crie os seus próprios trabalhos com materiais novos ou 

reciclados.  

A participação carece de inscrição prévia através do número de telefone 234 386 158 ou 

para o e-mail biblioteca@cm-aveiro.pt .  

 

“Ouvindo o imaginário” nos Polos de Leitura 

Nos Polos de Leitura de Esgueira e Santiago será realizada “Ouvindo o imaginário… 

hora do conto nos Polos de Leitura” sempre às 15h00 para crianças dos 4 aos 10 anos. No Polo 

de Leitura de Esgueira a atividade terá lugar nos dias 7 e 21 de fevereiro e no polo de Leitura de 

Santiago será nos dias 14 e 28 de fevereiro. A participação é gratuita, sendo necessário 

proceder a inscrição através dos seguintes contactos: Esgueira: 234 318 399 ou e-mail 

biblioteca@cm-aveiro.pt . 

 

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

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

 


