
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º05, de 14 de janeiro de 2020 

 

I – INVESTIMENTO DE 425 MIL EUROS NA CONSTRUÇÃO  

DO PARQUE AVENTURA DE ESGUEIRA 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) adjudicou, através de despacho do seu Presidente, 

José Ribau Esteves, a construção do novo Parque Aventura, em Esgueira, à empresa Framegas 

& Santos, Lda., num investimento de 424.238,13€ (+ IVA). 

Este será um Parque único e diferenciador no Município, com elementos de referência nas 

atividades em espaços verdes, nas atividades recreativas, de lazer e de desporto, associado ao 

Parque da Fonte do Meio, existente no local. 

Recordamos que em dezembro de 2018, o Executivo Municipal deliberou aprovar a 

aquisição do referido imóvel, pelo valor de 80.210,00€. Aprovada a sua compra a 20/05/2009, pelo 

valor de 21.700,00€, a aquisição foi consecutivamente adiada devido às várias alterações de 

titular/ministério. Com uma área factual de 10.000,00m2, o imóvel acabou desafetado do Domínio 

Público Militar e foi integrado no Domínio Privado do Estado, tendo sido objeto de nova avaliação 

por parte da Direção-Geral do Tesouro e do Ministério das Finanças (DGTF) no montante de 

80.210,00€. 

 

II – CÂMARA DE AVEIRO CONSERVA  

E RESTAURA ARTE PÚBLICA 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem em curso uma importante operação de 

requalificação das esculturas que se encontram em espaço público, adjudicada através de 

despacho do Presidente, Ribau Esteves, à empresa Nova Conservação – Restauro e Conservação 

do Património Artístico, pelo valor de 63.600€ (+ IVA).  



Os trabalhos vão incidir em oito esculturas, depois de ter sido efetuado um levantamento 

do estado de conservação e restauro dos conjuntos escultóricos de arte pública presentes em toda 

a Cidade de Aveiro, que aqui divulgamos: 

- Obelisco da Liberdade 

- Estátua de Santa Joana 

- Estátua de José Estevão 

- Estátua de João Afonso de Aveiro 

- Busto de Gustavo Ferreira Pinto Basto 

- Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

- Monumento aos Mártires da Liberdade/Monumento aos Justiçados 

No quadro da opção e estratégia política da CMA, de valorização e gestão dos 

Monumentos Municipais, esta é mais uma obra de grande importância para o crescimento cultural 

da sociedade aveirense e de divulgação da nossa história a quem nos visita. Nesta primeira fase 

os trabalhos decorrem no Monumento ao Mortos da Grande Guerra e no Monumento a João 

Afonso de Aveiro. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


