
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – CONCLUÍDA OBRA DE REABILITAÇÃO 

Está concluída a obra de 

ao trânsito, tendo consistido na instalação de uma nova

AdRA, e pela intervenção da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) na colocação de uma nova 

pavimentação e marcação de sinalização horizontal, 

A reabilitação do pavimento da Rua Clube dos Galitos, junto ao C

Aveiro, era uma necessidade, devido ao seu estado de degradação atual, numa altura em que a 

CMA tem em execução um vasto conjunto de intervençõe

ao nível da qualificação da rede viária por todo o Município.

A empreitada de reabilitação da Rua Clube dos Galitos

Construções Carlos Pinho, Lda.

 

II – SESSÃO PÚBLICA DA REVISÃO DO PDM 

A Câmara Municipal de Aveiro

16h00, no edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro a sessão pública de apresentação do 

ponto de situação da Revisão do Plano Dir

Na mesma sessão será também efetuada uma apresentação relativa ao processo de 

delimitação da Unidade de Execução da Área de Atividades Económicas 

iniciando-se nessa data um período de participação pública no 
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Nota de Imprensa N.º 28, de 15 de fevereiro de 2019 

CONCLUÍDA OBRA DE REABILITAÇÃO 

DA RUA CLUBE DOS GALITOS 

Está concluída a obra de requalificação da Rua do Clube dos Galitos e desde já reaberta 

ao trânsito, tendo consistido na instalação de uma nova conduta de abastecimento de água

e pela intervenção da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) na colocação de uma nova 

ção de sinalização horizontal, numa área total de 2.735 m

A reabilitação do pavimento da Rua Clube dos Galitos, junto ao Canal Central da Ria de 

uma necessidade, devido ao seu estado de degradação atual, numa altura em que a 

tem em execução um vasto conjunto de intervenções (em fase de projeto, concurso e obra) 

ao nível da qualificação da rede viária por todo o Município. 

eabilitação da Rua Clube dos Galitos foi executada pela

Construções Carlos Pinho, Lda., pelo valor de 67.006,80€ (+IVA). 

SSÃO PÚBLICA DA REVISÃO DO PDM 

Câmara Municipal de Aveiro realiza na próxima quarta-feira, dia 20 de fevereiro, pelas 

no edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro a sessão pública de apresentação do 

ponto de situação da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). 

Na mesma sessão será também efetuada uma apresentação relativa ao processo de 

delimitação da Unidade de Execução da Área de Atividades Económicas 

se nessa data um período de participação pública no mesmo. 

 – MERCADO DE SANTIAGO 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

CONCLUÍDA OBRA DE REABILITAÇÃO  

e desde já reaberta 

conduta de abastecimento de água pela 

e pela intervenção da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) na colocação de uma nova 

m2. 

anal Central da Ria de 

uma necessidade, devido ao seu estado de degradação atual, numa altura em que a 

s (em fase de projeto, concurso e obra) 

executada pela empresa 

SSÃO PÚBLICA DA REVISÃO DO PDM  

feira, dia 20 de fevereiro, pelas 

no edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro a sessão pública de apresentação do 

Na mesma sessão será também efetuada uma apresentação relativa ao processo de 

delimitação da Unidade de Execução da Área de Atividades Económicas – Aveiro Norte 



O Mercado de Santiago foi assaltado na madrugada desta sexta-feira, 15 de fevereiro, 

tendo já sido feitas todas as diligências pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA) junto da PSP, 

para avaliação de danos e identificação dos autores do delito. 

Lamentamos que perante o agravar deste tipo de acontecimentos ao longo dos últimos 

meses, que o número de operacionais da PSP em Aveiro autorizados pelo Ministério da 

Administração Interna, se mantenha em número reduzido para as necessidades da população, 

não obstante da boa relação e cooperação que a CMA mantém com as estruturas locais da 

instituição de segurança pública, e que continuaremos a promover. 

Apesar disso, a CMA no âmbito da sua estratégia e opção política de valorização dos 

Mercados de Aveiro, conforme previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019, 

tem neste momento em curso o projeto de reabilitação do Mercado de Santiago, depois de 

executado o levantamento e diagnóstico de todas as necessidades de intervenção nas 

estruturas, onde se inclui a instalação de um Circuito Fechado de Televisão – CCTV e respetivo 

sistema de alarme. 

O Mercado de Santiago reabriu ainda durante a manhã desta sexta-feira. Com os 

trabalhos de recuperação já em curso perspetiva-se o regresso à normalidade nos próximos 

dias. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 
 


