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I – QUALIFICAÇÃO URBANA | LANÇAMENTO DE CONCURSO 

PÚBLICO 
 

Dando seguimento à aposta de investimento na qualificação dos arruamentos, 

qualificando por essa via o ambiente urbano da cidade de Aveiro, foi ontem lançado o concurso 

público para a “Requalificação da Rua Agostinho Pinheiro e Conselheiro Luís Magalhães e Rua 

José Estevão” com o valor base de 294.410,75€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 

4 meses (investimento suportado exclusivamente pelo orçamento municipal).  

 Localizadas numa área central da Cidade de Aveiro o conjunto de arruamentos referidos 

apresenta hoje um elevado grau de degradação ao nível dos pavimentos e passeios, 

comprometendo a segurança na circulação pedonal e automóvel. Com a intervenção agora 

proposta serão qualificadas as zonas de circulação pedonal, privilegiando o peão face ao 

automóvel (com a criação de passadeiras sobrelevadas), reformulada a rede de drenagem de 

águas pluviais, a rede de iluminação pública estando também prevista a reformulação da rede de 

abastecimento de água (numa intervenção a realizar pela AdRA em simultâneo com a 

empreitada da CMA). 

Prosseguimos um trabalho intenso de intervenções de qualificação do espaço público, 

na Cidade e no Município de Aveiro, com investimentos em zonas prioritárias e com mais 

problemas para resolver, apostando na qualidade dos espaços, na segurança e no conforto dos 

Cidadãos, fazendo-o com a devida sustentabilidade técnica e financeira, gerindo bem a opção de 

cumprirmos os compromissos que assumimos. 

 

 



II – MUNICÍPIO ASSINALA DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

 

A Câmara Municipal de Aveiro em parceria com a Águas do Vouga irá assinalar do Dia 

Mundial da Água no próximo dia 22 de março através da atividade “Viagem à origem da Água da 

Torneira” promovida pela Águas da Região de Aveiro – AdRA com o apoio do Centro Europe 

Direct. 

Como o dia celebra-se a 22 de março, que coincide com época de férias escolares, a 

ação, com o mote “De pequenino se torce o pepino” será desenvolvida com alunos de uma IPSS 

em idade pré-escolar, com a finalidade de lhes dar a conhecer a atividade da AdRA enquanto 

entidade que disponibiliza a água que é usada no dia a dia.  

Neste sentido, as crianças vão visitar e conhecer o local onde se vai buscar a água [foz 

do Carvoeiro] e o processo necessário para que esta chegue com qualidade e a toda a hora às 

casas.  

 

 

III – DESFILE MILITAR | CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 

Assinalando a conclusão do “Exercício Pristina” integrado na fase final de aprontamento 

do 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista, constituído em Força Nacional Destacada para o 

Teatro de Operações do Kosovo, terá lugar amanhã, dia 11 de março pelas 14h00, um desfile 

militar contando com a participação de 180 militares e 11 viaturas, sendo necessário 

implementar um conjunto de condicionamentos de trânsito à circulação viária que melhor se 

identificam de seguida: 

»  Avenida dos Congressos da Oposição Democrática – Corte da via (sentido Rotunda 

do Pingo Doce – Rotunda junto às traseiras do Centro Comercial Oita) entre as 13h30 e as 

14h00 para preparação do desfile; 

»  Avenida Dr. Lourenço Peixinho – Corte da via no sentido descendente (entre a Rua 

Eng. Oudinot e a Ponte de Praça) entre as 14h00 e as 15h00 durante a realização do desfile; 

»  Rua João Mendonça – Condicionamento de trânsito, a partir das 14h30, no sentido 

Ponte de Praça | Canal de São Roque durante a desmobilização do desfile militar. 

Durante a realização do desfile militar não será possível realizar os atravessamentos da 

Avenida Dr. Lourenço Peixinho que permitem a entrada na Rua Dr. Alberto Souto e Rua 

Agostinho Pinheiro. 



O Exercício “Pristina 161” teve por finalidade treinar, avaliar e validar o 2.º Batalhão de 

Infantaria Paraquedista no planeamento, execução, comando e controlo de operações táticas, no 

quadro de missões da NATO no Teatro de Operações do Kosovo, e em condições tão próximas 

quanto possível das que a força irá encontrará no terreno.  

 

IV – DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MANUEL FIRMINO 

A Câmara Municipal continua a apostar na dinamização do Mercado Manuel Firmino e, 

nesse sentido, já se encontra implementado no parque de estacionamento subterrâneo do 

Mercado a oferta de primeira ½ hora de estacionamento (caso ultrapasse paga a totalidade do 

tempo de estacionamento) para compras rápidas tendo ainda sido reduzida a tarifa diária para 

0,70€ por hora.  

Pretende-se com esta medida promover o aumento do número de clientes e visitantes 

do próprio mercado, estimulando a economia local através do mercado tradicional, destacando-

se a elevada qualidade dos produtos comercializados bem como o atendimento personalizado 

tornando o espaço cada vez mais um lugar de encontro e convivência social e de centralidade 

urbana.  

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


