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CÂMARA MUNICIPAL EM SÃO JACINTO 

Durante a tarde deste sábado, 01 de maio, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA), Ribau Esteves, esteve em São Jacinto, no âmbito das diversas ações que vamos realizar 

por Todo o Município, enquadradas nas celebrações do Feriado Municipal, que se festeja no dia 

12 de maio. 

 

Apresentação do Ferryboat Elétrico 

A visita iniciou-se com a apresentação do novo Ferryboat Elétrico, junto ao Cais de 

Atracação. Um navio 100% português, construído pelo Grupo ETE para a CMA num investimento 

da Autarquia de 7.326.490,13€, com o apoio do Fundo de Coesão no valor de 2.168.321,53€. 

O Ferryboat 100% elétrico é a primeira embarcação com esta característica a ser 

desenvolvido inteiramente em Portugal, por marcas nacionais, e para servir uma região 

portuguesa. A assegurar a travessia entre São Jacinto e o forte da Barra, o novo ferryboat com 

zero emissões de CO2 permitirá a redução da emissão das de 300 toneladas de CO2 libertadas 

pelo atual modelo, reduzindo igualmente em cerca de 30 por cento o consumo energético. Aos 

baixos níveis de ruído e ao conforto para os passageiros introduzidos por esta embarcação alia-

se ainda a capacidade reforçada para o transporte de viaturas (+ 30%) e de passageiros (+ 90%). 

 

Inauguração da ciclovia de São Jacinto 

Este foi também o momento de inauguração da nova nova via ciclável na área urbana de 

São Jacinto, que faz a ligação entre o Cais do Ferryboat, a Praia e a Reserva Natural das Dunas 

de São Jacinto, um investimento de 129.687,78€, executado pela empresa Empreitivaf – 

Construções, Lda.. 



Com este investimento a CMA a aumenta para 40 km a extensão global de ciclovias no 

Município de Aveiro, sendo que esta via terá a extensão aproximada de 2,5 km. 

Esta nova via trouxe vias de sentidos únicos na Avenida Riamar (nascente > poente), na 

Rua Dunas de São Jacinto (norte > sul) e nas Rua do Emigrante e Avenida Almirante Gago 

Coutinho (poente > nascente). 

A CMA aproveitou a obra para realizar trabalhos de repavimentação, qualificação de 

passeios, sinalização horizontal e vertical, além de trabalhos urbanísticos, aumentando as 

condições de segurança e mobilidade para os peões e residentes. 

 

Integração na rede de ciclovias da Ria de Aveiro 

A rede ciclável na área urbana de São Jacinto vai ser interligada com a ciclovia existente 

na Torreira, com futura ligação ao Furadouro, no âmbito de um projeto que a CMA tem em 

execução, integrando a rede de ciclovias da Ria de Aveiro, sendo essa componente financiada por 

um programa do Turismo de Portugal, a que a CMA acedeu no quadro da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), e que foi também apresentado pelo Presidente da 

CMA. 

Esta obra faz parte da estratégia definida pela CMA para construção de uma rede de 

ciclovias com múltiplas funções, nomeadamente ao nível dos circuitos casa – trabalho e ao nível 

dos circuitos de fruição dos valores ambientais e culturais existentes no Município de Aveiro, com 

a devida interligação à rede de ciclovias da Região de Aveiro. 

 

Apresentação da Casa Mortuária de São Jacinto 

A fechar o périplo pela localidade de São Jacinto, a CMA apresentou o projeto da nova 

Casa Mortuária de São Jacinto, que está em fase final de projeto, prevendo-se que a empreitada 

avance para concurso público até ao final do verão de 2021. O edifício, a construir junto ao 

cemitério, na Rua da Saudade, tem uma estimativa de custo de 150.000€. 

[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 


