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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º153, de 01 de outubro de 2019 

 

 

I – Segunda Ponte da Eclusa (no Canal das Pirâmides) 

 

Por despacho do Presidente da Câmara Municipal foi autorizado o procedimento por 

Consulta Prévia para a contratação de projetista para a elaboração do projeto de execução da 

nova Ponte da Eclusa, sobre o Canal das Pirâmides, pelo preço base de 74.000€ (+IVA) e um 

prazo de execução de 120 dias.   

Com esta intervenção pretende-se construir uma nova ponte de ligação no Canal das 

Pirâmides, junto à já existente nas Eclusas, de forma a diferenciar e melhorar as condições de 

segurança e fluidez da circulação viária, ciclável e pedonal, e com uma condição estrutural idêntica 

à ponte existente. 

A sustentabilidade do acesso rodoviário ao Rossio e ao Bairro da Beira-Mar vai ser 

predominantemente pela Ponte da Eclusa e pela Ponte de São João. Este canal viário também 

vai ser fundamental para a gestão dos acessos aos terrenos da Antiga Lota de Aveiro. 

          Com um investimento estimado de 1,2 milhões de euros a Câmara Municipal entende esta 

obra como fundamental e absolutamente necessária para garantir a boa acessibilidade ao centro 

da Cidade, ao Rossio e à zona da Antiga Lota. 

 

 

 

 

 

 



II – Qualificação urbana entre a Rotunda das Pirâmides  

e a Ponte das Eclusas 

 

Visando a melhoria das condições viárias, de acessibilidade, mobilidade e vivência dos 

canais da Cidade e sua interligação com a Ria de Aveiro, o Presidente da Câmara Municipal 

autorizou por seu despacho o lançamento do procedimento por Consulta Prévia para a elaboração 

do projeto de execução da reformulação dos acessos viários entre a Rotunda do nó das Pirâmides 

e a Ponte das Eclusas, pelo preço base de 60.000€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução 

de 120 dias.  

Pretende-se com este projeto procurar novas soluções de desenho urbano que diminuam 

os conflitos viários existentes e facilitem as ligações à Marinha da Troncalhada e a sua ligação à 

A25, redefinindo os dois cruzamentos existentes, valorizando também a função de ligação pedonal 

(confinante com o canal da Ria) e ciclável, estimando-se um investimento de aproximadamente 

1.3 milhões de euros.   

 

 

III – Adjudicado projeto para construção de duas rotundas e 

requalificação urbana do túnel de Esgueira 

 

A Câmara Municipal de Aveiro adjudicou, através de despacho do Presidente a elaboração 

dos projetos de construção de duas novas rotundas a Nascente e a Poente do “Túnel de Esgueira” 

e a requalificação do Túnel de Esgueira (sob a Linha do Norte), pelo valor de 34.749€ (acrescidos 

de IVA) ao Gabinete Projetista Aveiplano – Arquitetura e Engenharia, Lda.. 

Enquadrada do Plano de Ação para a Regeneração Urbana do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), a construção de uma rotunda a 

nascente do túnel, na Rua de Viseu, visa melhorar a acessibilidade e qualificar o eixo de ligação 

ao núcleo central de Esgueira. 

A rotunda a poente, a projetar no entroncamento entre a Rua de Viseu e a Rua do Senhor 

dos Milagres, tem o mesmo objetivo de qualificar o importante eixo de ligação urbana, neste caso 

à Avenida Dr. Lourenço Peixinho. 

As intervenções tratarão de resolver os principais conflitos e problemas na zona, quer no 

que respeita à qualificação geral do espaço público, como aos problemas de circulação pedonal, 



viária e estacionamento. Está ainda prevista a recuperação dos elementos de arte urbana nas 

paredes do viaduto. 

 

 

 

IV – Museu de Aveiro | Museu Santa Joana – projeto de reabilitação 

 

O Presidente da Câmara Municipal autorizou, por seu despacho, a contratação da 

projetista A. Soutinho Arquitectos, Lda., pelo valor de 169.750€ (+IVA) e um prazo de execução 

de 225 dias para a elaboração do projeto de reabilitação do Museu de Aveiro / Museu Santa Joana, 

perspetivando-se um investimento global de aproximadamente 2 milhões de euros. 

O presente projeto tem como objetivo uma intervenção estrutural profunda na Igreja e no 

Claustro do Mosteiro de Jesus / Museu de Aveiro, correspondendo à parte monumental que não 

foi alvo de qualquer intervenção anterior, em que são imperativos trabalhos de consolidação 

estrutural das paredes e cobertura, substituição da cobertura e revisão de todas as redes e 

infraestruturas. Nas restantes áreas (espaços anteriormente intervencionados) as obras serão 

focadas na resolução de patologias detetadas, em particular as relacionadas com desempenho 

higrométrico, potenciando assim o circuito de visitação do Mosteiro de Jesus / Museu de Aveiro. 

A intervenção em causa é base fundamental para a intervenção seguinte de restauro do 

património artístico, que será formalizada num protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal 

de Aveiro e a Direção Regional de Cultura do Centro. 

Prevê-se que o procedimento concursal relativo a esta empreitada seja lançado no início 

do segundo semestre de 2020, representando mais um investimento utilizando os Fundos 

Comunitários do Centro 2020 integrados no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.  

 

 

 

 

 

 

 



V – Instalação de Infraestrutura Tecnológica aberta para 

investigação e teste de soluções avançadas em curso 

 

No âmbito do Protocolo de Cooperação formalizado entre a Câmara Municipal (CMA) e o 

Instituto de Telecomunicações (IT) está em curso a obra de instalação pelo IT da primeira fase da 

rede de fibras óticas na zona urbana da Cidade de Aveiro, dando assim mais um importante passo 

para a implementação do projeto “Aveiro STEAM City” no qual esta infraestrutura assume um 

contributo relevante tornando a cidade de Aveiro um laboratório vivo e aberto aos cidadãos e às 

empresas.  

 

 

 

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

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


