
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º151, de 27 de setembro de 2019 

 

 

I – Reabilitação do Bairro da Misericórdia – obra em curso 

 

Já se iniciaram os trabalhos de Reabilitação do Bairro da Misericórdia, uma intervenção 

que está a ser executada pela empresa Construções Carlos Pinho, Lda. pelo preço de 111.059,60€ 

(acrescidos de IVA), num prazo previsto de 120 dias.  

O histórico Bairro apresenta um elevado estado de degradação do seu espaço público, 

nomeadamente ao nível da rede de águas pluviais e do desordenamento das zonas de 

estacionamento, pouco adequado à vivência local. Em simultâneo com a obra da Câmara 

Municipal a empresa AdRA – Águas da Região de Aveiro irá intervir na renovação da rede de 

abastecimento de água no Bairro. 

A opção de reabilitar o Bairro da Misericórdia faz parte da estratégia política da Câmara 

Municipal de Aveiro de gestão dos espaços urbanos com qualidade permanente, ao nível de todas 

as suas dimensões. 

Durante a obra existirão condicionamentos de trânsito associados aos trabalhos, 

solicitando compreensão e colaboração de todos na boa gestão da operação, em particular no que 

respeita aos constrangimentos ao nível da circulação viária. 

 Prossegue assim o investimento devidamente planificado e com sustentabilidade 

financeira, visando o melhoramento da qualidade urbana do espaço público, gerindo bem a opção 

de cumprirmos os compromissos que assumimos com os Cidadãos. 

 

 

 



 

II – Reabilitação da Ponte de Requeixo (Ligação de Requeixo a Óis 

da Ribeira) 

 

No seguimento do trabalho de auditoria às condições de segurança estrutural da Ponte de 

Requeixo que faz a ligação desta povoação a Óis da Ribeira, a Câmara Municipal de Aveiro, por 

despacho do seu Presidente, vai avançar com o lançamento do concurso público para a execução 

de uma empreitada para reabilitação e reforço das fundações dos pilares da ponte, procedendo-

se também a uma qualificação geral da ponte. 

O projeto foi elaborado pelo Itecons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade, estimando um preço base 

para a obra de 175.000€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 180 dias.  

 

 

 

III – Envolvente à Junta Regional dos Escuteiros 

 

Dando seguimento ao compromisso assumido de colaboração com a Junta Regional dos 

Escuteiros de Aveiro para a conclusão dos arranjos exteriores na envolvente ao novo edifício 

construído junto ao Mercado de Santiago, o Presidente da Câmara Municipal despachou a 

abertura do procedimento de concurso público para a realização da referida obra, com um preço 

base de 13.096,91€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 30 dias.  

O espaço em causa insere-se numa zona urbana habitacional, próxima do Mercado de 

Santiago, sendo que com esta obra vamos melhorar o acesso pedonal, garantindo um percurso 

contínuo acessível, criar uma zona ajardinada na envolvente e reorganizar o estacionamento 

contíguos ao acesso do edifício.  

 

 

 

 

 

 



 

 

IV – Requalificação da antiga EN 109 – ensaios geotécnicos 

 

Nos próximos dias serão realizados os ensaios geotécnicos na antiga EN 109 integrados 

no projeto de qualificação urbana que a Câmara Municipal está a elaborar para o troço urbano de 

Cacia entre a nova “rotunda da Vulcano” (concurso público para obra já lançado) e as rotundas 

localizadas junto Navigator (executadas na obra da Variante de Cacia), podendo existir alguns 

condicionamentos de trânsito.  

Com uma extensão de aproximadamente 2,2 km e uma estimativa de investimento de 

aproximadamente 1M€, o projeto está a ser elaborado pela empresa R5E Consulting Engineers, 

Lda, visando a melhoria das condições de segurança e circulação pedonal, criação de uma rede 

de drenagem de águas pluviais, melhoria da segurança rodoviária bem como da qualidade urbana 

do local. 

 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


