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CÂMARA VAI CONSTRUIR NOVO PAVILHÃO MUNICIPAL 

JUNTO AO EMA  

- 5 milhões de euros: Infraestrutura terá quatro campos para a 

prática desportiva - 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) avançou com a abertura do concurso público 

internacional para a elaboração do projeto de execução de um novo Pavilhão Municipal com 

quatro campos, a construir nas imediações do Estádio Municipal de Aveiro (EMA), com o valor 

base de 240.000€ (+ IVA). A decisão foi tomada através de despacho do Presidente. 

Num momento em que o Município apenas possui um Pavilhão Municipal (que deriva de  

um acordo de 2019 entre a CMA o IPDJ e a DGTF, para a cedência desse Pavilhão e de uma 

Piscina, por um período de 20 anos, que se encontram em fase de elaboração de projeto de 

qualificação), este novo Pavilhão vai permitir aumentar a oferta às Crianças e Jovens, bem como 

propiciar aos Clubes e Associações locais mais capacidade para efetuarem um trabalho regular 

e consistente de formação e desenvolvimento desportivo. 

Com a construção deste novo Pavilhão junto ao Complexo de Campos de Treinos do 

EMA (em fase de projeto e cuja gestão vai ser protocolada com o SC Beira-Mar) e à Cidade de 

Futebol da AFA (em obra), a CMA perspetiva um investimento na ordem dos 5 milhões de euros, 

para trazer aos Clubes, Associações, Comunidade Educativa e a todos os Cidadãos a qualidade 

e quantidade de equipamentos desportivos que Aveiro merece, atraindo para o Município a 

realização de eventos desportivos de dimensão nacional e internacional. 

O Desporto é uma área estratégica muito importante na governação da CMA no 

presente mandato, cabendo uma referência especial ao PMAA – Programa Municipal de Apoio 



às Associações, às obras que vamos realizar no Complexo Desportivo de Aveiro (Pavilhão e 

Piscina), à construção deste novo Pavilhão, assim como o investimento noutras infraestruturas 

da CMA e das Associações, e à realização de vários eventos desportivos com um destaque 

especial para a Maratona da Europa – Aveiro (26 de abril de 2020). 

 

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

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


