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I – INÍCIO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA DE AZURVA 

Teve início esta semana a empreitada de requalificação e ampliação da Escola Básica 

(EB) de Azurva, num investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 1.531.403,79€, a 

cargo da empresa EMPRIBUILD, Lda.. 

Esta obra vai a ampliar a atual infraestrutura, com a adição de uma sala de ensino pré-

escolar e a criação de uma biblioteca. As quatro salas de aula atuais afetas ao 1.º Ciclo, vão ser 

também reabilitadas. 

A empreitada vai tratar ainda de renovar as estruturas sanitárias e salas de apoio. Serão 

criados novos espaços exteriores de recreio coberto e organizado o recreio descoberto, 

nomeadamente com a reabilitação do polidesportivo atual. 

A requalificação e ampliação da EB de Azurva faz parte integrante da estratégia definida 

na Carta Educativa do Município de Aveiro, que está em vigor desde o final de 2019, e prevê a 

reorganização profunda da rede escolar municipal e a requalificação dos estabelecimentos de 

ensino, dotando-os de todos os requisitos de conforto, segurança e qualidade para alunos, 

funcionários e corpo docente. 

[fotografia em anexo] 

 

II – COMEÇOU O ALARGAMENTO DA VIA 

JUNTO À CAPELA DE SÃO BRÁS 



Está em curso a obra de alargamento e arranjos urbanísticos da travessia da Rua de São 

Brás para a Rua Chão de Além em Santa Joana, pela empresa Henriques, Fernandes & Neto, 

S.A., num investimento da Câmara Municipal de Aveiro de 69.617,53€. 

Após a limpeza do terreno onde já foi demolido um dos imóveis que prejudicava a 

segurança e visibilidade do local, segue-se a fase de arranjos urbanísticos na periferia da Capela 

de São Brás e melhoramento do atravessamento, que vai significar mais e melhores condições de 

circulação para peões e condutores. 

Para ser possível esta obra, a CMA tinha já adquirido em 2019 o imóvel demolido, com 

uma área de 448,75m2, pelo valor de 45.000€. 

[fotografia 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 


