
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 86, de 08 de maio de 2021 

 

FREGUESIA DE OLIVEIRINHA  

PROJETOS E OBRAS EM DESENVOLVIMENTO 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, esteve hoje em 

Oliveirinha, no âmbito das diversas ações que a CMA leva a cabo por Todo o Município, 

enquadradas nas celebrações do Feriado Municipal cujo dia se assinala no próximo 12 de maio. 

 

Inauguração da Unidade de Saúde de Oliveirinha 

Destaque para a inauguração da obra de requalificação da Unidade de Saúde de 

Oliveirinha, um novo investimento de aproximadamente 300.000€ cofinanciado por Fundos 

Comunitários no valor de 91.000€, feito pela Câmara Municipal na melhoria das infraestruturas 

para a prestação de cuidados de saúde. 

A presente intervenção teve como objetivo melhorar muito as instalações, adequando-as 

às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando as condições térmicas 

e de ventilação do edifício assim como a funcionalidade de alguns dos compartimentos existentes. 

 

 

Inauguração do Parque Intergeracional da Costa do Valado 

Durante a manhã de hoje inaugurámos também o novo Parque Intergeracional da Costa 

do Valado, um investimento da Junta de Freguesia de Oliveirinha de 40.000€ comparticipado com 

30.000€ pela Câmara Municipal de Aveiro no âmbito da Delegação de Competências.  



Para o exercício das competências previstas nos Contratos de Delegação de 

Competências de 2021, a CMA transfere para as Juntas de Freguesia uma verba total de 

2.100.000€. 

A cooperação entre a CMA e as dez Juntas de Freguesia do Município e o trabalho de 

equipa realizado, são um caso de sucesso do presente mandato autárquico pelos seus bons 

resultados a cada ano, e é com essa base de compromisso cumprido e sólido que vamos 

concretizar os objetivos acordados e contratados neste ano de 2021. 

 

 

Apresentação do projeto da Casa Mortuária de Oliveirinha  

Apresentámos hoje o projeto da nova Casa Mortuária de Oliveirinha a localizar junto à 

entrada principal do Cemitério, um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro estimado 

em 150.000€, cujo concurso público será lançado no verão.  

 

 

 

Mais obras e projetos em curso 

 

» Rua Direita da Costa do Valado 

Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras e projetos com destaque para a obra 

de reabilitação da Rua Direita da Costa do Valado no troço compreendido entre a Rua das Paradas 

e a Estrada Nacional 235, à empresa Rosas Construtores S.A., cuja obra terá início no próximo 

mês de junho, representando um investimento de 251.856,01€.  

Com uma extensão de 1,4 km, o projeto prevê a repavimentação total do arruamento, a 

construção de novos passeios, garantindo a ligação do troço em pelo menos um dos lados da via 

e a requalificação das redes de gás e de drenagem de águas pluviais. Serão também executadas 

novas gares de estacionamento e reajustada uma das paragens de autocarros do traçado. 

Por forma a dar dignidade aos espaços públicos e ao património ali existente, promovendo 

a sua utilização pedonal, a empreitada vai tratar também da envolvente à Igreja da Costa do 

Valado, com a substituição do pavimento existente de cubos de granito por calçada à portuguesa 

em vidraço de calcário, ficando ao mesmo nível do largo existente e passeios vizinhos. A 

envolvente à Capela de São Bento, incluindo o arruamento à sua frente, será pavimentada com 

blocos retangulares de betão. 



 

 

» Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares  

Teve início, na passada quarta-feira, a obra de remoção do fibrocimento na Escola EB 2,3 

de Oliveirinha, uma obra muito importante para a garantia da segurança e saúde das Comunidades 

Escolares e que tem enquadramento num concurso do CENTRO 2020 que financia a 100% estas 

ações de qualificação, e ao qual a Câmara Municipal de Aveiro apresentou a sua candidatura.  

Esta empreitada inclui também a remoção de fibrocimento nos edifícios escolares da EB 

2,3 de Aradas, Eixo e Cacia e representa um investimento de aproximadamente 600.000€.  

 

 

» Recuperação de habitações sociais nas Urbanizações de Quintãs  

O Presidente da Câmara Municipal visitou ainda a obra de recuperação de habitações 

sociais nas urbanizações das Quintãs, um importante investimento ao nível dos revestimentos das 

paredes, tetos e pavimentos, janelas e portas, redes de esgotos, eletricidade e rede de distribuição 

de água, conferindo condições de habitabilidade a fogos que tinham perdido essas capacidades. 

Na gestão da CMA a área da Habitação Social é uma prioridade política importante, que 

assumimos com uma abordagem total e integrada nas suas várias dimensões, prosseguindo com 

o trabalho iniciado no mandato anterior (2013/2017), concretizando investimentos relevantes que 

se encontram em diferentes fases e fazendo diariamente o acompanhamento técnico dos 

Inquilinos da CMA com ações e programas que aumentam o seu nível de integração social e de 

qualidade de vida. 

 

[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 

 


