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ABERTO NOVO CONCURSO PÚBLICO PARA 2.ª FASE DE 

QUALIFICAÇÃO DOS MONTES DE AZURVA 

Está aberto um novo concurso público para a 2.ª fase de requalificação de vários 

arruamentos e bolsas de estacionamento na urbanização dos Montes de Azurva, pelo valor base 

de 322.221,05€. 

A empreitada 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. 

Nas suas duas fases, a qualificação da urbanização dos Montes de Azurva representa um 

investimento total da Câmara Municipal de Aveiro no atual mandato (2017/2021) de cerca de 

750.000€, a que acresce a reabilitação e ampliação em curso da EB de Azurva, no valor de 

1.531.403,79€ e a futura obra na antiga EN 230 no troço de ligação de Azurva a Esgueira (em fase 

final de projeto). 

 

Carruagem em manutenção pela Infraestruturas de Portugal 



Um dos elementos icónicos desta urbanização é uma carruagem antiga da CP que se 

encontrava localizada no jardim junto à Escola Básica de Azurva. 

A CMA sensibilizada pelos vários pedidos de moradores para que se pudesse recuperar 

este elemento que conta um pouco da história dos Caminhos-de-Ferro e das Carruagens, decidiu 

avançar com a sua recuperação, pelo valor de 21.579,73€, entregando-a à Infraestruturas de 

Portugal, a empresa que gere as composições de Caminhos-de-Ferro em Portugal e quem tem 

instalada a capacidade técnica e conhecimento para realizar este tipo de restauros (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 

 


