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Nota de Imprensa N.º97, de 23 de maio de 2021 

 

CACIA COM INVESTIMENTOS NA QUALIFICAÇÃO URBANA 

E NO PARQUE ESCOLAR 

- Aumento da qualidade de vida e redução do tráfego na área 

urbana central são as prioridades - 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, esteve durante o dia 

de sábado, 22 de maio, a visitar algumas das principais obras em curso na Freguesia de Cacia, 

com destaque para as obras de qualificação e ampliação das Escolas Básicas (EB) da Póvoa do 

Paço e da Quintã do Loureiro. 

O Presidente da Câmara foi acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia Nelson 

Santos 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. 
 

Qualificação do Parque Escolar 

Estão em plena execução as empreitadas de qualificação dos Jardins de Infância e 

Escolas Básicas da Quintã do Loureiro e da Póvoa do Paço.  

No que respeita à requalificação e ampliação da EB da Quintã do Loureiro (1.960.788€), 

a empreitada foca-se no aumento da qualidade global da infraestrutura com ganhos diretos ao 

nível do conforto térmico e qualidade do espaço, dotando a mesma de oito salas para o 1.º Ciclo 

e três salas para o Jardim de Infância, além de novos espaços de refeitório e biblioteca. 

No caso da EB da Póvoa do Paço (1.375.880€) o edifício passará a ter quatro salas de 

aula para o 1.º ciclo, duas salas de atividades para o pré-escolar, novos espaços de refritório e 



biblioteca, e contará com o aumento da área de recreio da Escola, tendo a CMA adquirido um 

terreno no valor de 13.000€. 

Estas duas obras de qualificação do Parque Escolar de Cacia, integram a aposta política 

prioritária para o atual mandato autárquico (2017/2021) e representam um investimento global da 

CMA de 3.336.668€. 

 

Qualificação Urbana integrada 

A visita à obra de qualificação da Avenida Europa, no troço urbano de Cacia, com a 

apresentação dos projetos de qualificação da Rua Vale Caseiro, da envolvente à EB 2,3 de Cacia 

e da nova rua a Sul da empresa BOSCH, foi outro dos momentos importantes da visita que o 

Presidente da CMA fez a esta localidade do nosso Município. 

No périplo, Ribau Esteves explicou que “as três empreitadas têm o objetivo comum de dar 

qualidade e segurança aos residentes e transeuntes destas vias, já que se tratam de eixos viários 

cruciais no dia-a-dia dos nossos concidadãos”, explicou. O autarca deu também nota que estas 

três obras têm também uma ligação estratégica a toda a qualificação da Avenida Europa, 

nomeadamente com as novas rotundas da “Vulcano / Lusavouga”, e do “Solar das Estátuas”, 

ambas concluídas, bem como as vias estratégicas para a Área de Atividades Económicas – Aveiro 

Norte, como são a Rua dos Ervideiros (em obra de qualificação) e a Rua João Francisco Casal 

(em fase final de execução). 

A Rua Vale Caseiro representa um investimento da CMA de 529.923,68€ e vai tratar da 

repavimentação do arruamento, da criação de zonas pedonais com a construção de passeios, da 

reabilitação da rede de águas pluviais e das infraestruturas de iluminação pública, numa extensão 

de 1,1 km, entre a futura rotunda da “Lusavouga / Vulcano”, na Avenida Europa e a Avenida 

Fernando Augusto de Oliveira, em Cacia.  

Com esta empreitada, a cargo da empresa Ângulo Recto – Construções, Lda será criada 

uma nova rotunda e duas zonas de passadeira e cruzamento sobre-elevados com o objetivo de 

dar primazia aos peões e contribuir para a redução da velocidade automóvel na Rua. 

A bom ritmo, prossegue a obra de qualificação da Avenida Europa no troço urbano de 

Cacia, entre a Rotunda da Vulcano / Lusavouga e a nova variante de Cacia (junto à NVG – The 

Navigator Company), em execução também pela empresa Ângulo Recto – Construções Lda., num 

investimento de 1.377.698,20€. 

A criação de passeios e passadeiras elevadas e a promoção do desvio da circulação de 

pesados (que não estejam em operações de cargas e descargas dentro da área urbana central de 

Cacia) para vias alternativas atualmente existentes, a reformulação de toda a rede de iluminação 



pública, a construção de uma rede para drenagem de águas pluviais e a execução da extensão 

da rede de gás natural, são os principais objetivos da obra, sendo alguns dos quais já possível de 

observar nesta fase em que a obra se encontra. 

Mais obras e projetos em curso: 

Nova Sede da Junta de Freguesia 

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

qualificação de um notável edifício e antiga propriedade do Conselheiro Nunes da Silva, no centro 

de Cacia, que vai albergar a Sede da Freguesia e serviços de atendimento ao Cidadão. Este é um 

investimento da Junta de Freguesia de Cacia no valor de 535.000€ com apoio financeiro da CMA 

através da delegação de competências no valor de 160.000€. 

Este foi ainda o momento escolhido para apresentar o projeto de qualificação do Mercado 

e da Piscina de Cacia, com organização do espaço através da criação de bolsas de 

estacionamento dedicadas, espaços verdes, um novo edifício com áreas de venda para os 

Operadores do Mercado e a construção de um novo edifício de apoio à Piscina com a 

requalificação de todo o seu espaço. 

Tempo ainda para o descerramento da placa toponímica da Travessa do Cabeço, que foi 

recentemente pavimentada pela Equipa Técnica dos Serviços Urbanos da CMA, incluindo o 

estacionamento da Estação de Comboios de Cacia, tal como noticiamos a 21 de abril. 

[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 


