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EIXO E EIROL COM PROJETOS E OBRAS
EM DESENVOLVIMENTO
- Montes de Azurva com investimento de 2,3 M€, USF em obra
e nova Escola Básica de Eixo em concurso público O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, esteve durante o dia
de quarta-feira, 19 de maio, a visitar algumas das principais obras em curso na Freguesia de Eixo
e Eirol, com destaque para as obras de requalificação da USF de Eixo, da Escola Básica de Azurva
e de qualificação da urbanização dos Montes de Azurva.
O Presidente da Câmara foi acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia João
Morgado e por alguns Autarcas Municipais e da Freguesia.
Este périplo integra as diversas ações que a CMA leva a cabo por Todo o Município,
enquadradas nas celebrações do Feriado Municipal, cujo dia se assinalou a 12 de maio.

Montes de Azurva com investimento de 2,3 M€
Com a participação de alguns habitantes locais, o Presidente da CMA descerrou a placa
alusiva à conclusão da obra da primeira fase de qualificação urbana dos Montes de Azurva, um
investimento de 430 mil euros que veio reconstruir e dar uma nova vida ao parque verde existente
nas traseiras dos prédios, na parte sul da urbanização, implementando uma profunda qualificação
do espaço, com instalação de equipamentos para atividades de lazer e recreativas, parques
infantis, assim como a reconstrução dos acessos pedonais e instalação de novas zonas de estar
e de lazer.

Esta obra concretizou na zona urbana, o redimensionamento de passeios, com promoção
das acessibilidades e com mais largura, ao mesmo tempo que reorganizou os estacionamentos,
e trouxe novos espaços verdes, com novas árvores e a implantação de mobiliário urbano.
Em breve, a CMA vai avançar com a segunda fase de qualificação desta zona urbana do
nosso Município, com o objetivo de qualificar mais alguns arruamentos e construir duas bolsas de
estacionamento na urbanização.
Essa empreitada, em fase de concurso público com uma estimativa de custo de 330.000€,
visa a realização de arranjos urbanísticos na Rua Eng. Robert Erick Zipprich, com a reabilitação
da faixa de circulação, o acesso às habitações e o reforço da sinalização existente. Por sua vez,
nas ruas David Mourão Ferreira, Vieira da Silva, Alexandre O’Neil e Ferreira de Castro serão
cuidadas as zonas de passeios e estacionamento, e ainda corrigida, nos locais que se verifique
necessário, a pavimentação das vias.
Serão também reabilitadas duas zonas de estacionamento automóvel já utilizadas pelos
moradores, a Norte, a qualificação de um parque nas traseiras do prédio que tem frente para a
Rua Vitorino Nemésio com capacidade para 50 lugares e a construção de uma segunda bolsa de
estacionamento, a Sul, junto à rua Virgílio Ferreira, com capacidade para 35 lugares. Ambos os
estacionamentos serão arborizados.
Por fim, a comitiva deslocou-se à obra de requalificação e ampliação da Escola Básica de
Azurva, onde o Presidente da CMA explicou que a atual infraestrutura está a ser ampliada e
profundamente remodelada, sendo que com isso teremos o edifício com mais uma sala de ensino
pré-escolar, refeitório em sala polivalente e uma biblioteca. As quatro salas de aula atuais afetas
ao 1.º Ciclo, vão ser também reabilitadas.
Num investimento da CMA de 1,5 milhões de euros, a cargo da empresa Empribuild, Lda.,
empreitada vai construir novas 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.
Estas três obras representam um investimento total da CMA no atual mandato (2017/2021)
2,3 M€, além da futura obra na antiga EN 230 no troço de ligação de Azurva a Esgueira, que se
encontra em fase final de projeto.
Veja aqui o vídeo de apresentação das três obras pelo Presidente da CMA:
https://fb.watch/5BQbbTtiMe/

Requalificação da USF de Eixo

Em obra desde fevereiro de 2021, a passagem pela empreitada de Requalificação da
Unidade de Saúde Familiar de Eixo serviu para tomar boa nota da evolução dos trabalhos.
A presente intervenção, em execução pela empresa PEMI – Construção e Engenharia
Lda., pelo valor de 420.499,55€, tem como objetivo melhorar as atuais 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.

Nova Escola Básica de Eixo
Em fase de concurso público, está a construção da nova Escola Básica do 1.º Ciclo de
Eixo, com o valor base de 1.420.400€ e que ficará localizada no perímetro da Escola Básica de 2º
e 3º Ciclo, entre o edifício da EB 2,3 e o Pavilhão Gimnodesportivo.
Na passagem pela Escola, a CMA apresentou o projeto de construção do novo edifício,
que vai permitir a criação de portaria única para todo o recinto, com espaços cobertos adjacentes
à sua envolvente exterior, bem como a construção de um novo polidesportivo na frente norte do
recinto escolar, onde existe atualmente o edifício da Escola Básica, que será alvo de demolição
integral.
O novo edifício terá oito salas de aula e vai destacar-se pela eficiência energética, com a
implementação de materiais adaptados à necessidade de conforto e bem-estar de alunos, pessoal
docente e não docente. No que respeita aos espaços exteriores, os pavimentos serão objeto de
reformulação na envolvente da nova estrutura, tendo em conta a criação de novas áreas
pavimentadas e áreas verdes, quer ao nível do espaço exterior coberto de recreio, quer com os
acessos cobertos previstos ou novo recinto polidesportivo e área de lazer anexa.

Campo de 7 do GD Eixense inaugurado
A terminar a visita às várias localidades de Eixo e Eirol, o Presidente da CMA marcou
presença na inauguração do novo Relvado Sintético para a prática de futebol de 7, do Grupo
Desportivo Eixense.
Com um investimento global de 164.000€, financiado a 100% pela Câmara Municipal, esta
é uma importante obra, que vem reforçar a opção política da CMA de aposta no desporto em geral,
e no futebol de formação em particular, capacitando o clube de condições para desenvolver a sua
atividade principal.

Mais obras e projetos em curso:
Cemitério e edifício da Freguesia

Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras e projetos com destaque para a
conclusão da obra de ampliação do Cemitério de Eixo e a empreitada, em execução, de
requalificação do Edifício da Freguesia de Eixo, onde se localizarão os serviços da Junta de
Freguesia, Espaço do Cidadão e Pólo da Biblioteca Municipal. Investimentos da Junta de
Freguesia no valor de 300.000€, com apoio financeiro da CMA através da delegação de
competências no valor de 153.000€.

Nova variante à Zona Industrial de Eixo
Está também em desenvolvimento a construção de nova variante rodoviária à Zona
Industrial de Eixo, uma obra da empresa RODI S.A.. Nesta operação a CMA cede a parcela de
terreno correspondente à Rua D. Gonçalo Viegas, que medeia as instalações da empresa, sendo
que em contrapartida a RODI cede os terrenos envolventes e procede à construção desta nova
variante periférica às suas instalações. Para a CMA esta permuta reveste-se de especial
importância no desenvolvimento económico e urbano daquela zona do Município, já que a
construção da variante irá aumentar a segurança rodoviária, associada ao forte uso dado pela
RODI na sua atividade industrial e clarificar bem a diferenciação entre o espaço urbano e a zona
industrial.

Habitações Sociais de Eirol
Está também em curso a empreitada de recuperação de habitações sociais na
urbanização de Eirol, num investimento de 244.609,03€, em desenvolvimento pela empresa
Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda. e que inclui também as Habitações Sociais das Quintãs.
Os edifícios estão a ser recuperados 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.
[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

