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I – ARRANJO URBANÍSTICO DA RUA CARLOS SILVA MELO GUIMARÃES  

Teve início no passado dia 04 de janeiro, a empreitada de execução dos arranjos 

urbanísticos na envolvente aos prédios da Rua Carlos Silva Melo Guimarães, num investimento 

de aproximadamente 80.000€ (sem cofinanciamento) e com um prazo de execução de 90 dias, 

que finalmente irá terminar com um incumprimento antigo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) 

associado às suas obrigações no âmbito do Plano de Pormenor do Centro e do licenciamento de 

edifícios de habitação, comércio e serviços. 

            A CMA vendeu os terrenos, recebeu o dinheiro dessa venda e das taxas de 

licenciamento do(s) prédio(s), gastou todo o dinheiro, tendo deixado esta obra (da sua 

responsabilidade), por fazer, o que é inadmissível, situação que encontrámos no início do atual 

mandato autárquico a 23OUT2013. 

            Assim sendo, fizemos a análise desta situação, tomámos a decisão de a resolver, 

executámos o respetivo projeto (que nem isso existia), lançámos o devido concurso para 

escolher o empreiteiro que vai fazer a obra que agora está a ter o seu início, honrando o 

compromisso que assumimos. 

Com esta intervenção será qualificado o espaço público numa zona central da Cidade de 

Aveiro, compatibilizando as zonas de circulação pedonal com os acessos às garagens em cave 

existentes na zona, conferindo a devida qualidade a uma zona com relevante vida em termos 

residenciais e comerciais. 

  

 

 



II - AGUAS PLUVIAIS | PRIMEIRA EMPREITADA  

Estão a decorrer os trabalhos para instalação da infraestrutura de drenagem das águas 

pluviais na Rua da Bela Vista, com duração prevista até ao final do corrente mês, sendo 

implementado o desvio de trânsito pela Rua Cabo Luís e Rua de São Bartolomeu (que passarão 

a ter dois sentidos durante a execução da obra). 

Estes trabalhos estão inseridos na primeira empreitada de realização de infraestruturas 

de águas pluviais, num investimento de aproximadamente 60.000€ suportado exclusivamente 

pelo orçamento municipal, intervindo na Praceta S. Bartolomeu, Rua da Bela Vista, Rua do Viso, 

Rua D. Sancho I e Rua Cidade de Viseu (sendo a maior intervenção na Rua D. Sancho I com a 

instalação de um novo coletor aumentando a capacidade de escoamento da infraestrutura 

existente). 

Durante o presente ano de 2015, recorrendo aos meios técnicos próprios, a CMA 

apostou na realização de pequenas intervenções de limpeza, manutenção e otimização da rede 

existente, recorrendo também à prestação de serviços externa para desobstrução de coletores 

de águas pluviais. 

Neste momento a CMA continua a desenvolver o trabalho técnico de elaboração dos 

projetos para novas fases de investimento compatibilizando as intervenções de pavimentações 

com a execução das infraestruturas de águas pluviais, dando assim continuidade ao trabalho 

regular de intervenção e conservação das infraestruturas rodoviárias existentes que temos vindo 

a implementar no atual mandato autárquico, e que vai continuar com a concretização regular de 

investimentos em todo o Município. 

 

 

III – PAVIMENTAÇÕES   

Dando seguimento à execução dos trabalhos associados à segunda empreitada de 

pavimentações lançada pela CMA durante o ano de 2015, cujo investimento será de 

aproximadamente 190.000€, tiveram início os trabalhos preparatórios para requalificação da 

Praceta Dr. Alberto Souto. 

Até ao final do mês de janeiro (e de acordo com as condições meteorológicas) estão 

previstos a execução de trabalhos de pavimentação na Rua das Quintas, em Mamodeiro, na Rua 

Homem Cristo Filho e Transversais, Rua Capitão Sousa Pizarro e Rua Professor Barbosa 



Guimarães, Troço da Avenida da Universidade (entre a EN109 e a Rua de Ovar) e um troço da 

Rua Mário Sacramento (entre a Avenida de Oita e a Viela Fonte dos Amores. 

Também a Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa será intervencionada para qualificação do 

sistema de drenagem das águas pluviais seguindo-se a repavimentação da via de circulação. 

Em simultâneo a Câmara Municipal de Aveiro aproveitará o momento para fazer a retirada das 

árvores existentes nos passeios, repavimentando-os e qualificando as zonas de circulação 

pedonal. 

 

IV – CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL  

De 7 de janeiro a 17 de março, a Câmara Municipal de Aveiro e a empresa ADRA – 

Águas da Região de Aveiro promovem a Campanha de sensibilização ambiental ‘Ciclo Urbano 

da Água’ que terá lugar nas escolas EB1 do Município. 

Pretende-se sensibilizar para a importância da água e racionalização do seu consumo, 

através da apresentação do ciclo urbano da água. 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


