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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º10, de 23 de janeiro de 2020 

 

I – NOVA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE ESGUEIRA 

- Avança projeto de reabilitação do edifício da Aires Barbosa e 

construção de um novo edifício para o pré-escolar - 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) decidiu adjudicar através de despacho do 

Presidente, Ribau Esteves, a elaboração do projeto de execução da reabilitação e ampliação da 

Escola Básica e Secundária Jaime Magalhães Lima, com intervenção no edifício Aires Barbosa, à 

empresa Arcos Combinados – Arquitetos Associados Lda., pelo valor de 15.950€ (+ IVA) e um 

prazo de execução de 150 dias. 

A decisão coloca em prática o definido na nova Carta Educativa do Município de Aveiro, 

aprovada em Reunião de Câmara a 11 de setembro de 2019, com o objetivo de integrar os Alunos 

da atual Escola do 1.º Ciclo de Esgueira – Cardadeiras, no edifício Aires Barbosa e a construção 

de um novo edifício para a educação pré-escolar, de forma a integrar as Crianças dos vários 

Jardins de Infância de Esgueira. 

Com o objetivo de dar mais e melhores condições a Alunos e Profissionais da Educação, 

a ampliação e reabilitação da Escola Aires Barbosa vai permitir que todas as Crianças do Jardim 

de Infância e todos os Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico em Esgueira, compartilhem o mesmo 

espaço, usufruindo de todas as condições e equipamentos educativos, necessários à sua boa 

formação. 

De igual modo, serão também beneficiadas as instalações usadas pelos Alunos do 2º 

Ciclo do Agrupamento de Escolas de Esgueira. 

Com esta intervenção ficará constituído o primeiro complexo escolar completo no 

Município de Aveiro, com oferta do pré-escolar até ao ensino secundário, dentro do mesmo 

perímetro. 



II – INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE VILAR  

Integrado na execução dos Contratos de Delegação de Competências entre a Câmara 

Municipal de Aveiro (CMA) e a Junta de Freguesia da Glória e Vera Cruz foi inaugurado, esta 

quinta-feira, dia 23 de janeiro, o reabilitado parque infantil de Vilar, com um investimento de 

16.500€. 

A opção política da CMA em delegar competências nas Juntas de Freguesia resulta da 

necessidade de continuar a elevar a quantidade e a qualidade da prestação de serviços públicos 

aos Cidadãos do Município de Aveiro, bem como da avaliação muito positiva da execução da 

Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia nos últimos anos. 

Os contratos assinados para o ano de 2019 com as 10 Juntas de Freguesia tiveram um 

valor total de investimento da CMA de 2.101.000€. 

[fotografias em anexo] 

 

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

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


