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01 – Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima em concurso público 
 

 

Na sua Reunião de Câmara de 15 de abril, o Executivo Municipal deliberou sobre a 

aprovação do projeto de execução e da abertura do concurso público para a construção do novo 

Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima, com o valor base de 2.736.920€. 

A instalação da nova Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância em Nossa Senhora de 

Fátima (junto à Igreja e ao Centro Social Paroquial) vai servir a população das povoações integradas 

na União de Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz. 

A nova Escola visa substituir os edifícios escolares da EB de Mamodeiro, EB e Jardim de 

Infância da Póvoa do Valado, EB de Nariz e EB de Requeixo, que têm baixa frequência e uma 

dispersão não sustentável, criando uma nova oferta num espaço de elevada qualidade com 

capacidade para oito turmas. 

O projeto prevê a construção de oito salas para o 1.º Ciclo e três salas para a Educação Pré-

Escolar, para além dos espaços comuns às duas valências e a uma zona exterior de recreio com 

polidesportivo integrado. 

Aquando da ativação da nova Escola e Jardim de Infância, a Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA) vai implementar um sistema e circuito de transporte dedicado para as Crianças com 

residência mais distante (nomeadamente de Requeixo, Carregal e Nariz) e que necessitarem desse 

serviço. 

Recordamos que a CMA adquiriu, em agosto de 2020, quatro parcelas de terreno com um 

total de 8.559 m2 num investimento de 159.850€, para a instalação do novo Centro Escolar. 

Aposta política prioritária, a Educação assume-se como uma das mais importantes áreas de 

investimento que a CMA, prosseguindo com intensidade o trabalho de recuperação do parque 

escolar municipal concretizando a nova Carta Educativa do Município. 
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02 – Concurso público da nova Escola Básica de 1º Ciclo de Eixo 
 

 

Na sua Reunião Camarária de 29 de abril, o Executivo Municipal deliberou aprovar o projeto 

de execução e abrir o concurso público para a construção da nova Escola Básica do 1.º Ciclo de 

Eixo, com o valor base de 1.420.400€. 

Localizada no perímetro da Escola Básica de 2º e 3º Ciclo, entre o edifício da EB 2,3 e o 

Pavilhão Gimnodesportivo, a construção do novo edifício vai acontecer na área onde presentemente 

existe o recinto polidesportivo, com a criação de portaria única para todo o recinto, 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. 

 

 
03 – Abertura do concurso público de requalificação e ampliação da Escola Básica do 
Bonsucesso 
 

 

O Executivo Municipal, na sua Reunião Camarária de 15 de abril, deliberou aprovar o projeto 

de execução e a abertura do concurso público para requalificação e ampliação da Escola Básica do 

Bonsucesso, com o valor base de 1.201.298€. 

O projeto aprovado vai permitir a junção do edifício dedicado ao Jardim de Infância com o do 

1.º Ciclo, criando assim mais e melhores condições para o bom funcionamento de cada valência. 

Está previsto a construção de uma nova cantina, um novo espaço de biblioteca, uma sala de 

professores, uma zona de arrumos e de receção aos Encarregados de Educação, entre outros. 
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No que respeita aos novos espaços exteriores, vai ser edificado um recreio coberto, e 

teremos ainda um polidesportivo e um parque infantil. Com a ampliação e requalificação desta 

Escola, a CMA garante mais e melhores condições de segurança, conforto térmico, acústico e de 

acessibilidades para toda a Comunidade Escolar. 

 

 
04 – Abertura do concurso público de requalificação e a ampliação da Escola Básica 
das Barrocas 
 

 

Na Reunião de Câmara de 15 de abril, o Executivo Municipal deliberou aprovar o projeto de 

execução e a abertura do concurso público para a requalificação e ampliação da Escola Básica das 

Barrocas no valor de 1.765.960 €. 

Toda a Escola do 1.º Ciclo vai ser requalificada com espaços adequados uma vez que os 

existentes são desajustados a uma resposta educativa de qualidade, nomeadamente com a 

renovação das casas de banho, um refeitório para as crianças do Jardim de Infância e outro para as 

do 1.º Ciclo, assim como dois espaços polidesportivos integrados na requalificação total dos espaços 

do recreio. 

Serão também construídas outras áreas importantes, nomeadamente, uma biblioteca, uma 

sala polivalente, uma sala de professores, uma sala para a multideficiência e ainda recreios cobertos 

que vão dar resposta às duas valências de Ensino. 

 

 
05 – Apoios financeiros às Associações Sociais, Culturais, Ambientais e de Cidadania 
no âmbito do PMAA 2021 
 

 

Na sua Reunião de Câmara de 06 de maio, o Executivo Municipal deliberou aprovar, no 

âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA), os contratos-programa para o ano 

de 2021 e os protocolos de cooperação financeira para o investimento e ações pontuais, nas áreas 

do social, cultural, ambiental e cidadania, num valor total de 1.125.586€ com 95 Associações. 

O apoio financeiro da CMA para o presente ano de 2021, mantém os critérios definidos em 

2020 de apoio ao Combate à Pandemia de Coronavírus / Covid-19 e da aposta mais forte das 

Associações no investimento em projetos, obras e equipamentos. 
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Além disso, o apoio às Associações é para a CMA uma área de grande importância no 

desenvolvimento do Município e na dinamização da Comunidade, por força do relevante interesse 

público de que se reveste boa parte da atividade das Associações.  

Com um balanço extremamente positivo relativo aos quatro anos de execução do PMAA, 

reiteramos a aposta na cooperação e no apoio agora aprovado, que apenas se tornou possível em 

termos financeiros e legais, por força da conquista de capacidade financeira pela boa gestão da 

CMA no último mandato autárquico (2013/2017), com continuidade no atual (2017/2021), e pelo 

cumprimento da Lei dos Compromissos pela CMA desde o final de abril de 2017. 

Continuam assim garantidas as condições para dar continuidade à opção política assumida 

no atual mandato, de apoiar financeiramente as Associações do Município, com o cumprimento em 

absoluto dos contratos assinados, o que se traduz num relevante passo de fortalecimento 

sustentado do Movimento Associativo Municipal, que a CMA concretiza pela sua relevante 

importância social, económica e política. 

Em três sessões públicas distintas – cumprindo as regras que nos permitem continuar a 

combater bem a Pandemia do Coronavírus / Covid-19 evitando aglomerações – a CMA assinou os 

Contratos-Programa e Protocolos de Cooperação Financeira do PMAA 2021, com as Associações 

da área da Ação Social, Cultura e da Cidadania e Escutismo. 

O PMAA 2021 chegou a 95 Associações das três áreas, no valor global de 1.125.586€, o 

que se traduz num aumento de mais 17% de apoio financeiro (964.787€ em 2020) e de mais 13 

Associações (82 em 2020). 

Em termos de áreas, sublinha-se o aumento do apoio às Associações da área Social para as 

38 Associações da área Social, com mais 6% de ajuda monetária, passando de 797.237€ em 2020, 

para 848.896€ em 2021 e também em número de instituições apoiadas de mais quatro, para um total 

de 42 associações (38 em 2020). 

O Presidente da CMA enalteceu “a decisão das Associações de continuar a apostar no 

investimento, pelo contributo que dá para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e pelo 

efeito indutor da atividade económica, tão necessário neste tempo que atravessamos”, destacou. 

Dos 848.896€ de apoio financeiro atribuídos pela CMA, 777.094€ correspondem a investimento em 

projetos, obras e equipamentos de tipologia diversa, bem como em apoio extraordinário de combate 

à Pandemia. 
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Relativamente ao setor cultural, o aumento de apoio financeiro e de número de grupos 

culturais é ainda mais notório, ou seja, em termos nominais a CMA apoiou 38 Associações, mais 

seis que em 2020 e aumentou o apoio financeiro em 23%, passando de 142.400€ em 2020, para 

175.790€ em 2021. 

As Associações da área da Cidadania e Escutismo mantiveram a tendência, com 15 

Instituições apoiadas, mais três que em 2020 e com um aumento significativo dos apoios financeiros. 

Foram assim transferidos para estas Associações 100.900€, mais 75.750€ que em 2020 (25.150€). 

Seguimos assim a estratégia política assumida, de rigor e clarividência absoluta com os 

nossos concidadãos, divulgando a lista de apoios contratualizados para o apoio à atividade regular, 

o apoio ao investimento e apoio à realização de atividades pontuais: 

 

Associações Culturais, Recreativas e de Defesa do Património 

  Apoio Atividade 
Regular 

Apoio 
Investimento 

Apoio Ação Pontual 

ADERAV - Associação para o 
Estudo e Defesa do Património 
Natural e Cultural da Região de 

Aveiro 

2.000 € 
  

Associação Musical e Cultural 
de São Bernardo 

5.000 € 10.000 € 
 

Banda Amizade 5.000 € 25.000 € 
 

Sociedade Musical de Santa 
Cecília 5.000 € 

  
Escola de Música da Quinta do 

Picado 5.000 € 7.000 € 
 

Associação Recreativa Eixense 5.000 € 4.000 € 
 

Coral Polifónico de Aveiro 3.000 € 
  

Coral de São Pedro de Aradas 3.000 € 
  

Coral Vera Cruz 3.000 € 
  

Tuna de Santa Joana 500 € 
  

Coro Voz Nua - Associação 
Cultural 3.000 € 

  
Grupo Cénico e Cultural Outras 

Eras  
1.790 € 

 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 7

 

Grupo Cultural São Bernardo a 
Cantar 2.000 € 

  
Grupo Etnográfico e Cénico das 

Barrocas 2.000 € 
  

Cantares da Ria - Grupo Cénico 
de Aveiro 2.000 € 500 € 

 
Grupo Cantares e Xailes de 

Aveiro 
2.000 € 

  
Grupo Folclórico de Esgueira 1.000 € 2.500 € 

 
Grupo Folclórico do Carregal 1.500 € 

  
Casa do Povo de Cacia - Grupo 

Folclórico 2.000 € 5.000 € 
 

Rancho Folclórico Nossa 
Senhora da Nazaré 2.000 € 

  
Rancho Folclórico do Baixo 

Vouga  
2.000 € 

 
Rancho Folclórico Rio Novo do 

Príncipe  
5.000 € 

 
CETA - Círculo Experimental de 

Teatro de Aveiro  
4.500 € 

 
Dolodo Teatro Associação 1.000 € 

  
Grupo Cultural Semente 2.000 € 

  
Associação Cultural e 
Recreativa de Taboeira 1.000 € 

  
Grupo Cultural e Recreativo da 

Taipa 1.000 € 1.000 € 
 

Grupo Poético de Aveiro 3.500 € 
  

Academia de Saberes 18.000 € 2.000 € 
 

Navalha Associação Cultural 2.000 € 
  

Associação Arte no Tempo 4.000 € 
  

Confraria Gastronómica de São 
Gonçalo de Aveiro   

1.500€ 

Itineranteatitude - Associação 
Cultural - Red Cloud 4.000 € 

  

DCTR - Associação Cultural 1.000 € 
  

GEMDA - Grupo Experimental 
de Música e Dança de Aveiro 

6.000 € 
  

Associação de Melhoramentos 
de Horta  

2.500 € 
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Ar Art Project - Associação 
Cultural 2.000€ 

  
Palco Central - Associação 

Cultural 2.000 € 
  

 

Entidades da Área Social 

 
Apoio Atividade 

Regular 
Apoio 

Investimento 
Apoio Covid19 

ADASCA - Associação de 
Dadores de Sangue do 

Concelho de Aveiro 
 

3.000 € 
 

ACAPO - Associação dos 
Cegos e Amblíopes de 

Portugal - Delegação do 
Distrito de Aveiro 

 
25.000 € 

 

APPACDM - Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental - 

Delegação de Aveiro 

5.000 € 25.000 € 9.600 € 

Associação de Assistência de 
Eixo  

20.000 € 
 

Associação Centro Social e 
Cultural de Nossa Senhora da 

Graça de Quintãs 
2.000 € 2.500 € 

 

APACID - Associação de 
Apoio a Cuidadores de 
Pessoas Dependentes 

5.000 € 
 

5.000 € 

Associação de Melhoramentos 
de Eixo  

35.000 € 650 € 

Mon na Mon - Associação de 
Filhos e Amigos da Guiné 

Bissau 
2.000 € 5.000 € 

 

Associação Os Salineiros 
 

3.000 € 
 

Associação Pais em Rede - 
Núcleo de Aveiro 4.800 € 6.800 € 800 € 

Associação Pais e Amigos 
Habilitar 

3.000 € 
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Associação Parceiros da 
Amizade   

2.500 € 

Associação de Solidariedade 
Social Casa do Professor - 

Delegação Distrital de Aveiro 
 

8.000 € 2.500 € 

Associação de Solidariedade 
Social Casa Mãe de Aradas 9.750 € 3.000 € 1.800 € 

Banco Alimentar Contra a 
Fome / Aveiro  

15.000 € 16.000 € 

CARDA - Centro de Alcoólicos 
Recuperados do Distrito de 

Aveiro 
10.800 € 

  

Cáritas Diocesana de Aveiro 10.000 € 12.000 € 8.000 € 
Casa do Povo de Oliveirinha 

 
30.000 € 

 
Centro Comunitário da Vera 

Cruz  
17.500 € 16.000 € 

Centro de Formação e Cultura 
da Costa do Valado  

30.000 € 2.370 € 

Centro Paroquial de São 
Bernardo  

21.000 € 8.000 € 

Centro Social de Azurva 
 

20.000 € 3.000 € 
Centro Social de Esgueira 

 
30.000 € 7.024 € 

Centro Social e Paroquial de 
N. Sr.ª de Fátima  

24.500 € 5.000 € 

Centro Social e Paroquial 
Santo André de Esgueira  

14.700 € 
 

Centro Social e Paroquial St.ª 
Eulália de Eirol  

6.500 € 
 

Centro Social e Paroquial São 
Pedro de Nariz  

19.000 € 8.000 € 

Centro Social e Paroquial da 
Vera Cruz  

22.200 € 12.000 € 

Centro Social Santa Joana 
Princesa  

35.000 € 3.000 € 

Centro Social e Paroquial de 
Cacia   

4.000 € 
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CERCIAV - Cooperativa para a 
Educação e Reabilitação dos 
Cidadãos Inadaptados Aveiro 

 
20.000 € 

 

CIAQ - Centro Infância Arte e 
Qualidade  

16.750 € 
 

Cruz Vermelha Portuguesa 
 

25.000 € 
 

Florinhas do Vouga 4.932 € 10.000 € 8.000 € 
Fundação Casa do Pessoal da 
Segurança Social e Saúde do 

Distrito de Aveiro 
 

18.200 € 14.000 € 

Fundação CESDA - Centro 
Social do Distrito de Aveiro  

25.000 € 
 

Fundação Padre Félix 10.000 € 3.000 € 
 

INCLURIA - Associação 
Humanitária de Esgueira 2.520 € 

  
Missão Saúde para a 

Humanidade   
1.000 € 

ORBIS - Cooperação e 
Desenvolvimento 

2.000 € 
  

Patronato de Nossa Senhora 
de Fátima  

14.000 € 
 

Santa Casa da Misericórdia de 
Aveiro  

42.000 € 31.200 € 

 

Associações de Jovens, Escutismo, ONG´s que atuam 
na área cívica e outras 

 
Apoio Atividade 

Regular 
Apoio 

Investimento 
Apoio Covid19 

CNE - Agrupamento 319 - Santa 
Joana Princesa  

7.000 € 
 

CNE - Agrupamento 283 - Vera 
Cruz  

1.200 € 
 

CNE - Agrupamento 1334 - Santo 
António de Oliveirinha  10.000 €  

CNE - Agrupamento 1157 – 
Aradas  

1.200 € 
 

CNE - Agrupamento 191 - Aveiro  1.200 €  
CNE - Agrupamento 779 - Cacia 

 
600 € 

 
CNE - Agrupamento 794 - Vilar 

 
850 € 
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CNE - Agrupamento 136 - Santo 
André de Esgueira  1.200 €  

CNE - Agrupamento 692 - São 
Jacinto  

750 € 
 

CNE – Junta Regional de Aveiro 
 

60.000 € 
 

Grupo de Escoteiros de Aveiro - 
Grupo 249  2.000 €  

AGORAVEIRO - Associação para 
a Promoção do Cidadão Ativo 6.000 €   

ASPEA - Associação Portuguesa 
de Educação Ambiental 

1.750 € 650 € 
 

CICLAVEIRO - Associação pela 
Mobilidade Urbana em Bicicleta 

2.500 € 2.000 € 
 

AFETU - Associação de Felinos e 
Caninos Todos Unidos 

2.000 € 
  

 

Estão pois criadas as condições necessárias, para que a opção política assumida no atual 

mandato, de apoiar financeiramente as Associações do Município continue a sua execução, com o 

cumprimento em absoluto dos contratos assinados, sublinhado pela opção prioritária da CMA no 

presente ano de 2021, de Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, em todas as suas 

frentes, tal como aconteceu em 2020. 

Faltam ainda terminar o trabalho de análise e deliberação de cerca de uma dezena de 

candidaturas cujo processo terminará nos próximos dias. 

A aposta da CMA no continuado e crescente fortalecimento do Movimento Associativo 

Municipal destaca-se também pela sua importante relevância social, económica e política, e de uma 

forma proporcional à atividade de cada uma das Associações, cuidando de uma relação equilibrada 

em todo o Município e com todas as Associações. 

 

 
06 – Adjudicada a conceção, construção e concessão do complexo crematório e casas 
mortuárias de Aveiro 
 

 

O Executivo Municipal deliberou, na sua Reunião de Câmara de 02 de junho, adjudicar ao 

agrupamento de empresas constituído pela Servilusa – Agências Funerárias S.A. e Ressurge – 

Engenharia e Construções, Lda. a conceção, construção e concessão do primeiro complexo 
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crematório e casas mortuárias de Aveiro, para um período de 30 anos, pelo valor anual de renda de 

14.000€, a iniciar no 3.º ano de contrato. 

O agrupamento de empresas a quem o concurso é adjudicado, assume a responsabilidade e 

os custos da elaboração do projeto do edifício (que a CMA aprovará), da construção do edifício e da 

gestão do seu funcionamento com as regras base e o tarifário dos serviços a prestar (a sua receita) 

definido no concurso e no contrato que agora se vai formalizar. O edifício será propriedade da CMA. 

Este é um investimento importante, considerando que a opção pela cremação no nosso 

Município regista uma procura crescente e sendo que na Região de Aveiro não existem crematórios, 

obrigando muitas das vezes as agências funerárias da região a recorrerem aos equipamentos de 

São João da Madeira, Figueira da Foz e do Porto, com os inconvenientes de deslocação e lista de 

espera, que as mesmas acarretam para os nossos concidadãos. 

Demolição dos imóveis em curso 

Neste momento e no âmbito de outro contrato, está já em curso a demolição dos imóveis no 

local onde o edifício de crematório e casas mortuárias vai ser edificado, na Rua Aires Barbosa, à 

frente da entrada do Cemitério Sul. Os terrenos em causa foram adquiridos pela CMA em julho 2020, 

com a área total de 1.494,90m2, pelo valor de 552.000€. 

 

 
07 – Segunda edição do Eco Aventura 
 

 

A CMA promoveu de 03 a 06 de junho, com epicentro no Parque da Cidade de Aveiro, a 

segunda edição do “Eco Aventura – Ação pelo Ambiente”, apostando assim, na sensibilização e 

dinamização de práticas ambientais sustentáveis. O evento integrou várias atividades a decorrer 

sempre entre as 10h00 e as 18h00. 

Esta atividade ambiental celebrou o Dia Mundial da Bicicleta e o Dia Mundial do Ambiente, 

que se assinalaram a 3 de junho e a 5 de junho, respetivamente. 

Este é um evento totalmente gratuito, com o objetivo de proporcionar a todos os cidadãos, o 

acesso e o contacto com atividades de Educação Ambiental e lúdicas ao ar livre na procura de 

hábitos que nos ajudem a cuidar melhor da preservação do meio ambiente e do nosso planeta. 
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Neste sentido a CMA preparou para as famílias com crianças e jovens uma grande 

diversidade de atividades, desde desportos radicais, aos “eco carrocéis” e oficinas e workshops, que 

mostram como é possível divertirmo-nos sem causar impacto ambiental no planeta. 

Parque Aventura Fonte do Meio 

Do programa, destaca-se a inauguração, que aconteceu no dia 5 de junho, do Parque 

Aventura Fonte do Meio, localizado em Esgueira. 

O Parque Aventura Fonte do Meio é um novo e diferenciador Parque com elementos de 

referência nas atividades em espaços verdes, nas atividades recreativas, de lazer e de desporto, 

potenciando e valorizando a Fonte do Meio existente no local. 

O novo Parque representa um investimento de 449.692,42€ e foi criado no antigo terreno da 

Carreira de Tiro do Exército comprado pela CMA em 2018 pelo valor de 80.210€. 

 

 
08 – Adjudicada a obra de Requalificação e Reabilitação da Piscina e do Pavilhão do 
IPDJ /CMA 
 

 

Na sua Reunião de Câmara de 20 de maio, o Executivo Municipal deliberou adjudicar as 

obras de requalificação e reabilitação da Piscina e do Pavilhão do IPDJ, agora na posse da CMA por 

20 anos, pelo valor global de 2.581.871,53€., à empresa Empribuild, Lda.. 

O complexo, que tem como gestores e utilizadores principais o Galitos e o Alavarium, está 

dividido em dois edifícios, correspondendo o Lote 1 do concurso à requalificação e reabilitação da 

Piscina, adjudicado pelo valor de 1.207.290,76€ e o Lote 2 referente à reabilitação do Pavilhão, 

adjudicado pelo valor de 1.374.580,77€. 

As empreitadas vão tratar da reabilitação global das infraestruturas, com o melhoramento da 

eficiência energética e qualidade da ventilação dos edifícios, recuperação dos pavimentos e 

paredes, qualificação das salas de apoio e balneários, infraestruturas elétricas e de águas pluviais, 

além da manutenção dos sistemas de abastecimento das Piscinas. 

Com esta empreitada a CMA irá dar a devida dignidade e qualidade a estes equipamentos 

desportivos, dando mais e melhores condições aos Clubes, Associações, Comunidade Educativa e a 

todos os Cidadãos que usufruem destes espaços. 
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09 - Abertura da época balnear em São Jacinto 
 

 

Pelo 16.º ano consecutivo a Praia de São Jacinto foi galardoada com a atribuição da 

Bandeira Azul, galardão que simboliza a qualidade ambiental e urbana, mérito do trabalho da CMA e 

das Entidades Parceiras na sua gestão, e muito em especial dos Cidadãos que a vão premiando 

com a sua presença e com a utilização equilibrada e sustentável. 

O Hastear das Bandeiras teve lugar na manhã de 10 de junho e contou com a presença do 

Presidente da CMA, do Presidente da Assembleia Municipal, Luís Souto, do Presidente da Junta de 

São Jacinto, António Aguiar, do Presidente da Câmara Municipal da Murtosa, Joaquim Baptista, do 

Capitão do Porto de Aveiro, Humberto Rocha, do Administrador da Agência Portuguesa do 

Ambiente, Nuno Bravo, e do Diretor de Resíduos da VEOLIA Portugal, Miguel Aranda da Silva. 

Para além da Bandeira Azul, a Praia de São Jacinto recebeu também a Bandeira de Praia 

Acessível que promove o cumprimento da legislação sobre acessibilidade e a Bandeira Qualidade de 

Ouro 2021, atribuída pela QUERCUS, que premeia as zonas balneares portuguesas em que as 

águas apresentam melhores resultados em termos de qualidade. 

Escultura em forma de Moliceiro sensibiliza para a problemática do plástico 

No âmbito do Programa da Bandeira Azul 2021 a comitiva foi recebida no areal de São 

Jacinto por uma ação de sensibilização ambiental levada a cabo pela Veolia em cooperação com a 

CMA, sob o tema “Nem tudo o que vem à rede é peixe” com o objetivo de alertar os Cidadãos para a 

necessidade de mantermos a praia, a ria e o mar limpos, sob o lema: “Reutilizar, Reciclar e 

Repensar” as nossas atitudes na preservação da fauna e flora do planeta. 

O elemento central desta ação foi uma escultura em forma de moliceiro onde poderão ser 

depositadas embalagens de plástico e metal. 

No dia 20 de agosto, no âmbito do Festival das Dunas, o moliceiro será protagonista de uma 

peça de teatro representada pela Palco Central, companhia de teatro de Aveiro. “Nem tudo o que 

vem à rede é peixe!” é o mote da peça de teatro que liga personagens de várias gerações (o avô 

pescador, a neta bióloga e a varina) em torno do tema do plástico no mar e da preservação dos 

ecossistemas. 

Damos ainda nota que o programa da Bandeira Azul 2021 vai levar à Praia de São Jacinto 

diversas iniciativas de sensibilização, com início a 24 de junho. 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 15

 

A programação completa pode ser consultada no site da CMA: https://www.cm-

aveiro.pt/visitantes/agenda-aveiro . 

Programa Bandeira Azul 2021 

Junho a setembro 

Birdwatching na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 

Atividade sujeita a marcação prévia - email: ambiente@cm-aveiro.pt | telefone: (+351) 234 

406 428 

 

Junho 

Dia 24 

Atividades na Praia das 10h00 – 15h00: 

 Jogo do Sal 

 Dunas de Sal (Plasticina de Sal) 

 “Pastilha … é no Pastilhão” 

 “Nem tudo o que vem à rede é peixe” 

 “Era uma vez… Respeita as Dunas de vez” 

 Sol com Proteção 

Dia 30 

Auditório na Junta de Freguesia de São Jacinto das 14h00 às 16h00 

 À conversa com… “O Homem e os Ecossistemas”: A biodiversidade da Ria de 

Aveiro 

Julho 

Dia 22 

Atividades na Praia das 10h00 às 15h00: 

 Jogo do Sal 

 Dunas de Sal (Plasticina de Sal) 

 “Pastilha … é no Pastilhão” 

 “Nem tudo o que vem à rede é peixe” 

 “Era uma vez… Respeita as Dunas de vez” 

 Sol com Proteção 
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Dia 23 

Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro das 14h30 às 16h00 

 Eco-Cine 

Dia 28 

Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro das 10h00 às 12h00 

 À conversa com… “O Homem e os Ecossistemas”: Economia sustentável 

 

Agosto 

Dia 20 

Atividades na Praia das 10h00 às 15h00: 

 Jogo do Sal 

 Dunas de Sal (Plasticina de Sal) 

 “Pastilha … é no Pastilhão” 

 “Nem tudo o que vem à rede é peixe” 

 “Era uma vez… Respeita as Dunas de vez” 

 Sol com Proteção 

27 agosto 

Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro das 14h30 às 16h00 

 Eco-Cine 

 

Setembro 

Dia 2 

Atividades na Praia das 10h00 às 15h00: 

 Jogo do Sal 

 Dunas de Sal (Plasticina de Sal) 

 “Pastilha … é no Pastilhão” 

 “Nem tudo o que vem à rede é peixe” 

 “Era uma vez… Respeita as Dunas de vez” 

 Sol com Proteção 
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Dia 8 

EcoMuseu da Marinha da Troncalhada das 18h00 às 19h30 

 À conversa com… “O Homem e os Ecossistemas”: A construção em torrão  

Dia 17 

Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro das 14h30 às 16h00 

 Eco-Cine 

 

 
10 – Aveiro Urban Challenges e Aveiro 5G Challenges 
 

 

Decorrida a fase de análise de todas as ideias propostas pelos 59 candidatos, de 26 países 

diferentes, são agora conhecidos os finalistas dos programas “Aveiro Urban Challenges” e do “Aveiro 

5G Challenges”, duas atividades Aveiro Tech City que pretendem distinguir e premiar inovações e 

soluções tecnológicas disruptivas. 

Aveiro Urban Challenges 

Destinado a startups, scaleups e instituições de I&D, o “Aveiro Urban Challenges” pretende 

premiar as melhores ideias e soluções destinadas à resolução de desafios urbanos. Na sua segunda 

edição o Município de Aveiro desafiou os candidatos a encontrarem soluções para cinco desafios 

distintos. Do total das 30 candidaturas recebidas aos desafios propostos, as ideias premiadas são 

todas portuguesas: 

Gestão Inteligente de Utentes e Visitantes: solução tecnológica vocacionada para a gestão 

de público em eventos e espaços culturais– Heptasense; 

Guia Turístico Inclusivo: Solução tecnológica orientada para a promoção inclusiva da oferta 

turística e cultural – Zoomguide; 

Gestão de Cheias: Solução que vise o controle e manutenção do nível dos canais urbanos 

de Aveiro em articulação com variáveis do nível das águas exteriores e interiores, precipitação e 

vento - PRM - Sist. de Inovação e Engenharia; 

Edge Computing para mobilidade urbana sobre sensores LIDAR: Desenvolvimento de uma 

solução de Edge Computing para análise e processamento de dados através da deteção via LIDAR 

de veículos e pessoas no espaço público – AllbeSmart; 
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Desafio Aveiro candidata a Capital Europeia da Cultura 2027: Desenvolvimento de 

plataforma de mapeamento, mediação, comunicação e criação cultural, entre as Indústrias Culturais 

e Criativas da Região de Aveiro - OurNet2. 

Aveiro 5G Challenges 

O “Aveiro 5G Challenges” realiza-se em parceria com a Altice Labs e tem como objetivo 

premiar novas soluções e produtos sustentados pela tecnologia 5G, permitindo que os candidatos 

utilizem infraestrutura 5G instalada no laboratório vivo da cidade de Aveiro. 

Os 10 produtos/soluções finalistas da 2ª edição do Aveiro 5G Challenges são: 

1. CycleAI (Portugal) - Modelos de segurança através de Inteligência Artificial; 

2. Infinite Foundry (Portugal) - Plantas digitais em 3D; 

3. Portugal Play (Portugal) - Gamificação e experiências imersivas; 

4. Breeze Technologies (Alemanha) - Sensores inteligentes de qualidade do ar, dados e 

análises; 

5. Eagle Stream (Portugal) - Soluções Live Streaming de alta resolução; 

6. CityGuyd (Estados Unidos) - Realidade Aumentada no mercado de viagens pós-Covid; 

7. Allbesmart_LDA (Portugal) - Conectividade de IoT e 5G; 

8. MoodMe (Bélgica) - Insights para vídeos com análise de emoções faciais por Inteligência 

Artificial; 

9. Equinox XR (Croácia) - Plataforma de criação e rentabilização da realidade aumentada 

para jogos; 

10. Obob (Alemanha) - Notas fotográficas inteligentes para fluxos de trabalho baseados em 

fotografia (construção, serviço de máquinas). 

 

 
11 – PRISMA/ART LIGHT TECH regressa em outubro a Aveiro - Festival dedicado 
à luz inclui Open Call para a criação de uma das suas obras - 
 

 

O festival PRISMA / Art Ligh Tech já tem datas marcadas para o seu regresso. O evento vai 

realizar-se a 15 e 16 de outubro, voltando a propor um roteiro de obras de arte criadas a partir da 

luz, numa (re)descoberta da cidade e dos seus trajetos. 
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O tema do PRISMA 2021 é “Equilíbrio”, numa alusão aos tempos atuais e à necessidade de 

encontrar estabilidade num mundo em desassossego. Para encontrar esse equilíbrio, o festival irá 

distribuir-se de forma igual entre espaços urbanos e naturais, além de revelar obras de arte 

simultaneamente apaziguadoras e estimulantes. Como tem sido habitual, a iniciativa voltará a contar 

com artistas de referência de várias nacionalidades. 

Uma das novidades desta terceira edição é o lançamento de uma convocatória para a 

criação de uma obra de arte do festival, dirigida a artistas, designers e profissionais da iluminação, 

assim como a estudantes e instituições, de qualquer nacionalidade.  

Para breve fica ainda o lançamento da convocatória da “Escola de Videomapping”, uma 

formação para a comunidade local que visa a criação de uma obra para o roteiro do festival, com um 

mentor internacional a orientar as sessões. 

 

 
12 – Primeira reunião da Comissão de Cogestão da Reserva Natural das Dunas de São 
Jacinto 
 

 

Reuniu no dia 14 de abril, pela primeira vez a Comissão de Cogestão da Reserva Natural 

das Dunas de São Jacinto (RNDSJ), designada através do Despacho n.º 3024/2021, publicado a 19 

de março. Esta comissão, para 4 anos, é constituída pelo Presidente da CMA, que preside à 

comissão de cogestão, pela Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro 

(ICNF), pelo Reitor da Universidade de Aveiro, por um Representante do Corpo Nacional de Escutas 

(organização não-governamental de ambiente e equiparada designada pela Confederação 

Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente), pelo Presidente da Direção da Associação 

Florestal do Baixo Vouga, pelo Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Empresas de 

Congressos, Animação Turística e Eventos e pelo Diretor Geral do RAIZ - Instituto de Investigação 

da Floresta e Papel. Todos os membros marcaram presença nesta primeira reunião. 

Esta comissão tem como missão a implementação do modelo de cogestão, estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, que visa criar uma dinâmica de gestão de 

proximidade, em que diferentes entidades colocam ao serviço da RNDSJ o que de melhor têm para 

oferecer no quadro das suas competências e atribuições, pondo em prática uma gestão participativa, 

colaborativa e articulada, visando um melhor desempenho na salvaguarda dos valores naturais e na 
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resposta às solicitações da sociedade, e gerar uma relação de maior proximidade aos cidadãos e às 

entidades relevantes para a promoção do desenvolvimento sustentável desta área protegida. 

Nesta reunião, realizada nas instalações da RNDSJ, foram tratadas matérias respeitantes ao 

funcionamento da Comissão, ao Plano de Atividades para 2021 e ao Plano de Cogestão, que terão o 

devido seguimento com intensidade nesta fase de arranque deste processo que todos os presentes 

consideram de grande importância, tendo reiterado o seu empenho e das instituições que 

representam no sucesso deste processo, contributivo para a qualificação da gestão e da RNDSJ, 

mantendo a RNDSJ a liderança da sua gestão devidamente assumida pelo ICNF. 

 

 
13 – Protocolo entre o ICNF e o CNE 
 

 

No dia 14 de abril realizou-se, nas instalações do Centro Nacional de Formação Ambiental 

do Corpo Nacional de Escutas (CNE), em São Jacinto, uma sessão de assinatura do Protocolo entre 

o CNE (representado pelo seu Chefe Nacional, Ivo Faria) e o Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas (ICNF, representado pela sua Diretora Regional do Centro, Eng. Fátima Reis), que 

aumenta em 20 anos o período de cedência dos terrenos usados pela CNE para o funcionamento 

deste importante Centro de educação ambiental. 

Este foi o culminar de um processo importante, que contou com a intervenção direta do 

Presidente da CMA (que também esteve presente nesta sessão) junto do Presidente do ICNF, dado 

que esta formalidade agora cumprida é fundamental e absolutamente necessária para que a CMA 

inicie o processo, já acordado entre as partes, de financiamento dos investimentos de qualificação 

deste Centro que o CNE vai executar, com arranque nos próximos meses, e que foi formalizado nas 

no âmbito do PMAA entre a CMA e o CNE. 

 

 
14 – Adjudicada a manutenção de 11 arruamentos em Oliveirinha 
 

 

A CMA vai efetuar arranjos urbanísticos em 11 arruamentos da localidade de Oliveirinha, 

depois de adjudicada a empreitada à empresa SOCITOP Unipessoal Lda., pelo valor de 
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407.002,80€. O Executivo Municipal tomou conhecimento da decisão na Reunião de Câmara de 15 

de abril, que foi tomada através de despacho do Presidente. 

Estas obras vão cuidar da repavimentação das rodovias, recuperação de passeios, 

mobiliário urbano, sinalização vertical e horizontal, bem como a manutenção de espaços verdes, 

promovendo mais conforto e segurança para peões e condutores. 

Recordamos que esta intervenção faz parte de uma ação concertada da CMA para 

recuperação de dezenas de rodovias por todo o Município. 

 

 
15 – CM Aveiro vende terreno por 105 mil euros 
 

 

O Executivo Municipal deliberou, na sua Reunião de Câmara de 15 de abril, aprovar a venda 

à empresa Dias Úteis Lda de uma parcela de terreno de 154 m2 pelo valor de 105.000€, contígua ao 

terreno principal da empresa nos quais está a decorrer a construção de um edifício de comércio e 

habitação, localizado no gaveto da Rua de São Sebastião com a Avenida de Oita. 

A verificação de que esta pequena parcela de terreno era pertença da CMA ocorreu apenas 

após o licenciamento do edifício e o início da obra, dado que não estava incluído no cadastro do 

património Municipal, tendo o valor em causa sido determinado pelo relatório de avaliação realizado 

por um Técnico da CMA que mereceu o acordo da empresa. 

 

 
16 – Doação do Campeão das Províncias por Amaro Neves 
 
 

O Executivo Municipal deliberou, na sua Reunião de Câmara de 15 de abril, aceitar um 

núcleo de exemplares de uma das principais publicações periódicas locais, o Campeão das 

Províncias, jornal que perpetua e testemunha acontecimentos da vida da Cidade e da Região de 

Aveiro, ao longo de 74 anos. 

A doação foi realizada por Amaro Ferreira das Neves, prestigiado investigador, promotor de 

associações e movimentos em prol da preservação do património do Município e da Região de 

Aveiro. 
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A CMA aprovou também o agradecimento público pela generosidade e a cidadania ativa 

demonstrada pelo doador que, com esta manifestação de altruísmo, contribui para o enriquecimento 

do acervo museológico municipal e conhecimento das vivências e cultura da comunidade Aveirense. 

Para a CMA a valorização das biografias de Aveiro, a sua memória, o seu presente e os 

seus futuros são um objetivo estratégico do Plano Estratégico para a Cultura, no seu Eixo 3, 

Programa 3.2. 

 

 
17 – Aveiro 2027 convida todos a serem Ativistas Digitais - Candidatura a Capital 
Europeia da Cultura ganha nova dinâmica nas redes sociais 
 

 

A candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 2027 lançou uma campanha que 

convida todos a serem seus Ativistas Digitais. O objetivo é fazer de cada simpatizante pelo projeto 

um elemento ativo nas redes sociais, levando mais longe a sua mensagem. Esta iniciativa marca 

uma nova etapa na estratégia de afirmação da candidatura nos meios digitais, com conteúdos 

pensados especificamente para estes suportes. 

A estratégia dos Ativistas Digitais foi lançada através de um vídeo que desafia toda a 

comunidade a fazer parte do projeto e a envolver os seus amigos. Cada seguidor passa, assim, a 

ser um embaixador da candidatura, numa perspetiva horizontal do processo, sendo a marca 

assumida e partilhada por todos de igual forma. Também no website da candidatura, em 

www.aveiro2027.pt, há um guia prático para se ser um bom Ativista Digital e envolver cada vez mais 

gente na iniciativa. Para breve ficam anunciados novos desenvolvimentos desta estratégia. 

O projeto Aveiro 2027 foi apresentado pela CMA em junho de 2019, tendo por assinatura a 

expressão “E isto muda tudo”, assim como quatro eixos fundamentais de intervenção: Cultura, 

Natureza, Tech e Soul. O lançamento aconteceu no Regimento de Infantaria 10, em São Jacinto, 

lugar histórico e simbólico na preservação dos valores europeus. Em novembro de 2020 foram 

anunciados os órgãos de gestão da candidatura, numa cerimónia transmitida online a partir do 

Teatro Aveirense, altura em que foi formalizada a participação dos copromotores do projeto: a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, a Universidade de Aveiro e a Associação de 

Comércio de Indústria do Distrito de Aveiro. Também o presidente da Comissão de Honra foi 

apresentado nessa data, cargo ocupado por Carlos Moedas. 
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A escolha da Capital Europeia da Cultura em 2027 será feita por um júri composto por dez 

peritos independentes, nomeados por instituições europeias, e para o qual Portugal escolherá dois 

elementos. O anúncio da candidatura vencedora acontecerá em 2023, título que nesse ano será 

partilhado com uma cidade da Letónia. Portugal já recebeu a Capital Europeia da Cultura em três 

ocasiões: 1994 (Lisboa), 2001 (Porto) e 2012 (Guimarães). 

 

 
18 – Câmara qualifica 15 km de arruamentos por todo o Município - empreitadas 
estão a ser executadas por administração direta 
 

 

A CMA tem em curso por administração direta, através da Equipa Técnica dos Serviços 

Urbanos, a pavimentação de vários arruamentos por todo o Município, sendo que, até ao momento, 

foram já pavimentadas 15 rodovias, numa estensão global de 15 km requalificados e a utilização de 

2536 toneladas de betuminoso utilizado, e que aqui referenciamos: 

 Rua das Alminhas, Cacia; 

 Travessas (2) à Rua 25 de Abril, Cacia; 

 Travessa do Cabeço e envolvente à Estação da CP, Sarrazola; 

 Rua dos Pereiras, Sarrazola; 

 Travessa do Chão do Correia, Esgueira; 

 Rua do Passadouro, Eixo; 

 Rua das Eiras, Eixo; 

 Rua dos Outeiros, Horta; 

 Rua Justa Ferreira Dias, Oliveirinha; 

 Rua Fonte das Hortas, Mamodeiro; 

 Rua de Aveiro, Mamodeiro; 

 Rua Antero Santos, Nossa Senhora de Fátima; 

 Rua de São Paio, Requeixo; 

 Estacionamento da Rua Padre Pascoal, São Bernardo. 

As empreitadas estão a ser realizadas por uma Equipa de Funcionários da CMA e com 

equipamento próprio da CMA para pavimentação de rodovias, adquirido em 2015, num investimento 

de cerca de 300.000€. 
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19 – Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 2021 
 

 

A campanha anual de Vacinação Antirrábica e de Identificação Eletrónica 2021, promovida 

pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária em cooperação com a CMA, teve início a 28 de 

abril e decorre até 9 de julho. Recorde-se que a vacinação antirrábica é obrigatória para todos os 

canídeos com três ou mais meses de idade. 

Calendarização da Campanha: 

São Jacinto 

28 de abril: 

11h00 - Avenida Almirante Gago Coutinho (perto da Junta de Freguesia) 

26 de maio: 

11h00 - Avenida Almirante Gago Coutinho (perto da Junta de Freguesia) 

Aradas 

21 de junho: 

11h00 - Largo Acácio Rosa (perto da Junta de Freguesia) 

16h00 – Junto à Igreja da Quinta do Picado 

São Bernardo 

23 de junho:  

10h00 - Rua Cónego Maio, 133 (perto da Junta de Freguesia) 

 

Santa Joana 

23 de junho:  

14h00 - Av. D. Afonso V (perto da Junta de Freguesia) 

Glória e Vera Cruz 

25 de junho: 

10h00 - Parque Estacionamento Mercado de Santiago (Glória) 

14h00 - Rua Conselheiro Luís Magalhães (perto da antiga Junta de Freguesia da 

Vera Cruz) 

Oliveirinha 

28 de junho: 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 25

 

10h00 – Largo da Capela (Quintãs) 

11h00 – Largo da Capela (Costa do Valado) 

13h00 – Largo da Feira (Oliveirinha) 

14h30 – Largo da Fonte da Nossa Senhora da Guia (Granja) 

15h30 - Largo frente Capela (Moita) 

Nossa Senhora de Fátima 

30 de junho:  

10h00 - Rua da Igreja (Largo da Junta de Freguesia) 

Nariz 

30 de junho:  

12h00 - Largo de São Pedro 

Requeixo 

30 de junho:  

15h00 - Rua do Sobral (perto do Centro Social) 

Eirol 

5 de julho:  

14h00 - Campo de Futebol de Eirol 

Eixo 

5 de julho: 

15h30 - Parque da Balsa 

16h30 - Rua Vitorino Nemésio (Azurva) 

Cacia 

7 de julho: 

10h00 – Av. Fernando Augusto Oliveira (perto da Junta de Freguesia) 

Esgueira 

8 de julho: 

14h00 – Serviços Urbanos - Taboeira 

São Jacinto 

9 de julho: 

11h00 - Avenida Almirante Gago Coutinho (perto da Junta de Freguesia) 
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Para além deste prazo, a vacinação antirrábica e a identificação eletrónica podem ser 

efetuadas ao longo de todo o ano no Gabinete Médico Veterinário instalado na Divisão de Serviços 

Urbanos - Zona Industrial de Taboeira - Rua das Fontainhas às quintas-feiras, das 14h00 às 16h00 

mediante a cobrança das mesmas taxas. 

Todos os donos de cães que compareçam a esta campanha deverão fornecer na altura, os 

seguintes dados, unicamente para efeitos de preenchimento da ficha de registo SIAC (microchipe): 

nome completo, morada, BI ou CC, NIF, contacto telefónico. 

As taxas a aplicar pelos Serviços Oficiais de vacinação antirrábica e de identificação, 

anualmente determinadas pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, são as seguintes: 

Vacinação antirrábica (taxa única): 10,00€; Registo no Microchipe: 2,50€; Boletim sanitário: 

1,00€. 

Para um melhor cuidado com os animais de companhia, a CMA sensibiliza os cidadãos para 

a importância da sua Legalização: Vacinação, Identificação Eletrónica e Registo. Saiba tudo em: 

https://www.cm-aveiro.pt/servicos/animais-de-companhia  

 

 
20 – Feiras em Aveiro retomaram no dia 25 de abril 
 

 

A CMA de acordo com o plano de desconfinamento definido pelo Governo do País, retomou 

as Feiras Municipais no domingo, 25 de abril, com a realização da Feira das Velharias. 
No dia 28 de abril, quarta-feira regressou a Feira dos 28, das 8h00 às 18h00, no Parque de 

Exposições de Aveiro. 

“Artes no Canal - Mercado de Fusão” conheceu a sua sessão no dia 8 de maio que contou 

com animação musical deambulante, em barco moliceiro, pela JMP Street Band. 

De destacar que a realização de “Artes no Canal” integra a programação do setor Cultural e 

Criativo atuante em Aveiro e na Região, visando a conciliação da necessidade de manter a 

fidelização do público com a urgência de apoiar o tecido artístico, técnico e empresarial locais e 

regionais, dando um relevante contributo para o desenvolvimento sustentado da região. 
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21 – Hasta Pública para atribuição de lojas do Mercado Manuel Firmino 
 

 

A CMA procedeu a uma Hasta Pública para alienação de cinco lugares de venda no 

Mercado Manuel Firmino. A sessão teve lugar no dia 25 de maio, às 10h30 no Centro de 

Congressos de Aveiro. 

Tratou-se da atribuição do direito de ocupação das lojas 3, 10, 11, 13 e 19, para a instalação 

e exploração de estabelecimentos de comércio e/ou serviços. 

A loja 3 foi arrematada pelo valor de 21.000€, para um estabelecimento de restauração e 

bebidas; a loja 10, pelo valor de 4.530€, para um estabelecimento de restauração e bebidas; a loja 

11, pelo valor de 4.800€, para um Salão de cabeleireiro; a loja 13, pelo valor de 2.100€, para um 

estabelecimento de Comércio de produtos alimentares, em especial frutas e produtos hortícolas e, 

por fim, a loja 19, pelo valor de 4.000€, para uma Parafarmácia. 

 

 
22 – Hasta Pública para alienação de Ferro-Velho 
 

 

No dia 28 de abril, pelas 10h30, no Centro de Congressos de Aveiro teve lugar uma Hasta 

Pública para Alienação de vários materiais de ferro-velho, nomeadamente fibra de vidro, vidros, 

acrílicos, alumínio e metais ferrosos, arrematada pela empresa Manuel Freixe – Gestão de Resíduos 

Lda., pelo valor de 5.000€. 

 

 
23 – Sessão Solene comemorativa do 25 de Abril 
 

 

A CMA assinalou o 25 de Abril com a realização de uma Sessão Solene comemorativa dos 

47 anos da revolução. 

O programa contou com discursos, do Presidente da Assembleia Municipal, Luís Souto, do 

Presidente da CMA e de representantes dos seis partidos políticos representados na Assembleia 

Municipal (PSD, PS, CDS-PP, BE, PCP e PAN). 
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O momento está disponível em: 

- https://www.facebook.com/municipiodeaveiro/videos/308198490691572 

- https://www.youtube.com/watch?v=sWqiz-H5WT0  

 

 
24 – Qualificação da Rua de Águeda 
 

 

Estão em curso os trabalhos de qualificação e arranjos urbanísticos na Rua de Águeda, 

depois da necessária qualificação do seu parque arbóreo, segue-se agora a qualificação do 

arruamento, em execução pela empresa Rosas Construtores, S.A., num investimento da CMA de 

355.345,18€, para qualificação de mais 10 arruamentos em toda a Cidade. 

Neste lote está também incluída a recuperação dos estacionamentos, passeios e rodovias, 

tal como a qualificação das infraestruturas de águas pluviais, nas zonas que se justificaram junto ao 

Hotel Afonso V e na Rua Eng. Oudinot. 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas existentes e 

a qualificação dos equipamentos públicos, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos 

que assumimos. 

 

 
25 – Biblioteca Municipal dedica fim de semana ao Dia Mundial do Livro 
 

 

Celebrou-se a 23 de abril o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Instituído pela 

Conferência Geral da UNESCO em 1996, esta é uma data simbólica para a literatura mundial, sendo 

coincidente com o desaparecimento de escritores como Miguel de Cervantes e William 

Shakespeare. 

Para comemorar esta data especial, a Biblioteca Municipal de Aveiro preparou um fim de 

semana especial, dedicado ao livro e à leitura, com atividades para todas as idades, alinhado com o 

Eixo 2 (participação) do Plano Estratégico para a Cultura, incidindo sobre o fomento da participação 

cultural dos cidadãos e da vivência cultural e fruição artística em família.  
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A Biblioteca Municipal recebeu Cláudia Stattmiller, com “Histórias Mal Cozinhadas”, onde os 

mais jovens ficaram a saber quais as receitas realmente importantes para fazer um bom livro e qual 

o segredo para que seja apetitoso.  

No dia seguinte, sábado, foi a vez de Helena Burbuleta entrar em cena com “Histórias com 

yoga”. Tendo como ponto de partida um conto, as famílias foram conduzidas numa viagem de bem-

estar e aprendizagem, aliando as histórias à prática do yoga. Ainda nesse dia a Rádio Soberania 

transmitiu uma nova história do “Saio da estante e vou à Rádio num instante”. No domingo Gonçalo 

M. Tavares trouxe “Os animais”, dedicado a Kobayashi Issa, em mais uma edição da série 

“Biblioteca”.  

 

 
26 – Retoma do trânsito na zona da “Avenida-Praça”- Balanço dos primeiros 7 meses 
de obra, com muitas e importantes qualificações -- Circulação permitida no sentido 
Estação – “Pontes” 
 

 

No dia 28 de abril, a CMA reabriu ao trânsito automóvel a zona da “Avenida-Praça” (entre a 

“Rotunda das Pontes” e o edifício do antigo Banco de Portugal) no sentido Estação da CP –» 

“Rotunda das Pontes” permitindo também a circulação no acesso à Avenida Dr. Lourenço Peixinho 

através da Rua Conselheiro Luís Magalhães.  

Foi ainda implementada a primeira rotunda provisória no cruzamento da Rua Eng.º Oudinot 

com a Avenida Dr. Lourenço Peixinho, ativando os dois sentidos de trânsito na Rua Eng.º Oudinot, 

facilitando os fluxos viários na Cidade criando uma nova capacidade de atravessamento.  

Com a reabertura do trânsito na zona da “Avenida-Praça” e a criação da rotunda provisória 

no cruzamento com a Rua Eng.º Oudinot a Fase 2 (em obra) estendeu-se até ao cruzamento com a 

Rua Dr. Alberto Souto, no sentido “Rotunda das Pontes” –» Estação da CP, ativando os dois 

sentidos de trânsito na Rua Eng.º Silvério Pereira da Silva (onde se localiza a Casa Municipal da 

Cidadania) servindo este arruamento de alternativa ao acesso envolvente ao Mercado Manuel 

Firmino que passa a ser usada dado que nesta fase o tráfego que circunda o Mercado Manuel 

Firmino não vai poder entrar na Avenida junto ao Edifício Avenida (este acesso ficará cortado pela 

nova frente de obra). 
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Com os trabalhos a aproximarem-se do fim na Fase 1, já é possível observar a valorização 

da estátua ao Soldado Desconhecido, com o seu reposicionamento, a ampliação do espaço público 

pedonal, a redução do espaço para a circulação automóvel que será complementado com a 

diminuição da velocidade permitida para 30 km/h. A fase 8, junto à Estação da CP, já se encontra 

concluída desde o início do mês de junho, altura em que foi colocada a sinalização vertical e 

horizontal. 

Ao nível das redes de infraestruturas teve início a construção da nova rede de drenagem de 

águas pluviais, eliminaram-se ligações ilegais (e antigas) de esgotos à rede de águas pluviais com 

descarga na Ria, foram removidas condutas de distribuição de água em fibrocimento, numa 

extensão de cerca de 400 metros, procedendo-se à sua substituição e deu- -se início a colocação do 

novo sistema de iluminação pública. Foram ainda realizadas intervenções pontuais na rede de gás. 

Na primeira fase, a CMA decidiu transplantar todas as árvores que necessitavam de ser 

deslocalizadas, dado ser a época do ano mais favorável para estas operações. As replantações 

aconteceram para vários espaços verdes do Município, como é o Parque da Cidade de Aveiro 

(desde a Baixa de Santo António ao Parque dos Amores) ou o novo Parque Aventura, em Esgueira. 

Com a qualificação deste espaço central da Cidade, a Avenida passará a ter 144 árvores, mais 75 

do que as 69 que tinha no início da obra. 

A obra de requalificação urbana da Avenida Dr. Lourenço Peixinho é um investimento da 

CMA de 4.207.972,41€, que está a ser executado pela empresa Manuel Francisco de Almeida, S.A., 

registando um bom exercício de execução e compatibilização com a vida da Avenida, reiterando por 

esta via o agradecimento pelo contributo e a reiterada solicitação à compreensão de todos. 

 
 

 
27 – Reencontros de Música Contemporânea regressaram em maio - Dez concertos em 
diferentes espaços de Aveiro - Várias estreias no programa 
 

 

A Bienal Reencontros de Música Contemporânea decorreu de 20 a 30 de maio. Esta 3.ª 

edição ocupou diferentes espaços de Aveiro, com dez concertos que cobriram várias estéticas 

musicais, nos quais se contaram diversas estreias. O evento resultou de uma parceria entre o Teatro 

Aveirense e a Arte no Tempo. 
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Mantendo o propósito de apresentar a mais recente criação musical de tradição erudita, e 

dando relevo aos compositores portugueses e estrangeiros que mais se destacam na atualidade, os 

Reencontros de Música Contemporânea propuseram um conjunto de concertos com música de 

câmara, orquestral, solística, acústica e mista, assim como instalações, com intérpretes 

maioritariamente portugueses e encomendas por parte da CMA e da Arte no Tempo, com apoio da 

Direção-Geral das Artes. 

 

 
28 – Novo projeto transdisciplinar com foco na transmissão online - ECOS teve base 
em Aveiro e começou a 10 de maio 
 

 

Com epicentro em Aveiro, o ECOS - Encontros de Criação para Online Streaming promove a 

criação artística para os palcos digitais. A iniciativa consiste num ciclo de vídeos pensados para as 

plataformas digitais, com criações originais encomendadas a artistas de várias áreas. 

O primeiro, ainda em formato piloto, teve como protagonistas o músico João Pais Filipe e 

duas intérpretes da área da dança, Maria R. Soares e Carminda Soares, com realização a cargo de 

Nuno Barbosa. O vídeo está disponível no site da Ticketline (www.ticketline.sapo.pt) com o 

visionamento ao preço de 2,5€. Este projeto resulta de uma parceria entre o Teatro Aveirense, o 

GrETUA e a Universidade de Aveiro. 

O ECOS terá uma regularidade semestral e promoverá, não só a criação de conteúdos 

audiovisuais, como o cruzamento disciplinar entre diferentes artistas e disciplinas, com enfoque 

especial nas artes de palco. A matriz passa por lançar o desafio a dois ou mais artistas para 

cocriarem espetáculos para o formato audiovisual, seja a partir de trabalhos que já possuam ou 

novas obras, aos quais se junta um realizador. Com esta linha de trabalho promove-se a criação 

transdisciplinar e o encontro de autores, assim como a diversidade das obras produzidas. 

O projeto tem igualmente uma dimensão pedagógica, uma vez que envolve várias equipas 

do GrETUA no apoio à produção e conceção das obras, para além de contemplar, de igual modo, 

oficinas de formação com os realizadores convidados, abertas à comunidade interessada e a serem 

lecionadas na Universidade de Aveiro. 

O ECOS pretende, assim, ser mais um contributo para uma reflexão ampla sobre o que 

poderá ser o futuro da fruição cultural. Esta questão, que já vem sendo abordada por quem pensa a 
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Cultura Contemporânea e os seus modos de usufruto, tem sido um tema recorrente desde o 

princípio da pandemia Covid-19, pelo que importa agora pensá-la à luz deste contexto e a partir de 

uma prática. Uma reflexão que tem a criação artística no seu âmago, mas que abarca outros 

assuntos, como as possibilidades tecnológicas, a fruição intermediada, as estratégias de 

monetização, a definição de serviço público, a gestão de estruturas culturais, entre outros. 

 

 
29 – Aberto o Parque de estacionamento a nascente da Estação da CP 
 

 

Desde o dia 29 de abril que a ficou aberto e ao dispor de todos os Cidadãos, de forma 

gratuita, o novo Parque de Estacionamento a Nascente da Estação da CP e junto ao Terminal 

Rodoviário de Aveiro. A inauguração deste novo espaço teve lugar a 10 de maio, no âmbito da visita 

às Freguesias que integrou o programa do Feriado Municipal 2021. 

Um investimento da CMA de 535.300€, executado pela empresa Urbiplantec – Urbanizações 

e Terraplanagens, Lda., com capacidade para 275 veículos ligeiros, 12 lugares para autocaravanas 

e seis lugares para utilizadores de mobilidade reduzida, disponibilizando a todos. as melhores 

condições de conforto, mobilidade e segurança. 

Um Parque de futuro 

Este Parque relaciona-se devidamente com a promoção da utilização de modos suaves de 

mobilidade, em estreita relação com a bicicleta e os eixos cicláveis próximos, razão pela qual, para 

além da plataforma do estacionamento, a mesma faz ligação à ciclovia em toda a Rua Artur de 

Almeida Eça. Por outro lado, a sua “alameda pedonal” central vai permitir dar seguimento à zona 

verde que será construída a nascente, integrada na expansão urbanística prevista para o local. Nas 

proximidades deste Parque de Estacionamento será instalada uma Estação BUGA. 

A zona de caravanismo está equipada com uma Área de Serviço de Autocaravanas (ASA), 

que permitirá o depósito de águas sujas e o reabastecimento de água potável. 

O Parque tem uma estrutura arbórea distribuída por toda a sua área, com cerca de 80 

árvores. 

No âmbito do Aveiro Tech City está em desenvolvimento a instalação de sensores de 

estacionamento e sistema de orientação de tráfego com indicação de lugares livres, no novo Parque 

de Estacionamento. Os dados de ocupação do parque são agregados em “gateways” e transmitidos 
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através da rede de telecomunicações do Aveiro Tech City Living Lab, sendo encaminhados para a 

plataforma urbana de dados de Aveiro. 

O novo Parque está dotado de infraestrutura para virem a ser instalados carregadores 

elétricos de automóveis. 

A execução deste Parque de Estacionamento é uma importante obra de qualificação e 

estruturação urbana da Cidade, dando mais um contributo para a estruturação do Centro 

Coordenador de Transportes da Cidade e do Município de Aveiro, que teve com o Terminal 

Rodoviário de Aveiro, inaugurado em maio de 2018, o seu anterior contributo. 

 

 
30 – Adjudicada requalificação a Rua Dr. Mário Sacramento 
 

 

O Executivo Municipal, na sua Reunião de Câmara de 29 de abril, deliberou adjudicar a 

requalificação da Rua Dr. Mário Sacramento, à empresa Manuel Francisco de Almeida, S.A., pelo 

valor de 975.200€. 

Além da qualificação viária do arruamento, com esta empreitada a CMA vai prosseguir a 

estratégia e opção política de qualificar o espaço público, com a requalificação dos passeios, a 

construção de uma nova pista ciclável, a qualificação e renovação do parque arbóreo, bem como as 

infraestruturas de iluminação e águas pluviais. 

O projeto prevê a reorganização do estacionamento automóvel e a redução das vias de 

circulação, possibilitando assim a construção de uma pista ciclável com 1,20m de largura e com uma 

faixa de proteção ao estacionamento de 0,50m. 

Relativamente aos peões, destaque para o aumento da sua largura livre para a distância de 

2 metros, o que vai permitir a segura e confortável movimentação de pessoas com necessidades 

especiais de locomoção e carrinhos de bebé. 

Esta é uma obra especial, já que faz parte das várias ações levadas a cabo pela CMA desde 

2020, para assinalar o centenário do nascimento do Dr. Mário Sacramento, escritor e político, que 

ficou conhecido como o “médico dos pobres”. 
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31 – PAAASE 2021: Redução de taxas e isenções em espaços culturais 
 

 

No seguimento do programa de desconfinamento do Governo do País, a CMA avançou com 

a realização de ajustes, tal como previsto, ao seu Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 

Económica / Operação Anti Covid-19 (PAAASE 2021). 

Assim, na Reunião de Câmara de 29 de abril, o Executivo Municipal deliberou aprovar a 

integração na Ação 7 do PAAASE 2021, a isenção do pagamento de 50% do valor das taxas e 

preços devidos pela utilização de espaços culturais municipais, até ao final de 2021. Esta medida 

tem como objetivo apoio o setor económico e cultural, sendo manifesta a perda de receita para os 

agentes económicas em consequência da redução significativa da lotação dos espaços culturais 

municipais. 

Do mesmo modo, o Executivo Municipal deliberou aprovar a isenção do pagamento à CMA 

da comissão de 12% a 20%, a pessoas e empresas que vendem produtos (sob contrato) nas Lojas 

dos Museus de Aveiro, para o período compreendido entre janeiro e junho de 2021. Esta medida 

integra a Ação 16 do PAAASE 2021, que respeita à Gestão de Serviços Culturais CMA e Apoio à 

Cultura. 

O Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica / Operação Anti Covid-19 

para o ano de 2021, assume um valor de oito milhões de euros, distribuídos por 23 Áreas de 

atuação, com atualizações / ajustamentos que se realizam ao final dos meses pares. 

Mais informações em: https://covid19.cm-aveiro.pt/ . 

 

 
32 – Comodato com a VIC Aveiro Arts House para cedência de bens culturais aos 
Museus de Aveiro 
 

 

No seguimento da celebração, em 2020, do centenário do nascimento de Vasco Branco - 

ocasião pela qual a CMA dinamizou e cooperou em diversas iniciativas de alusão à data – na sua 

reunião de 29 de abril, o Executivo Municipal deliberou na Reunião de Câmara de 29 de abril aprovar 

o contrato de comodato entre a CMA e a VIC Aveiro Arts House, para a cedência aos Museus de 

Aveiro de 385 moldes cerâmicos do acervo do supracitado artista. 
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Estes moldes fizeram parte de uma exposição, no Museu da Cidade, de pintura e cerâmica 

que deu a conhecer a obra de Vasco Branco, com relevante importância para a perceção do 

contexto artístico e cultural associado à Cidade de Aveiro na segunda metade do século XX. 

 

 
33 – 2.ª edição do Criatech Artistic Residences 
 

 

As candidaturas para o programa Aveiro Criatech Artistic Residences que decorrerão entre 

os dias 23 de junho e 3 de julho estiveram abertas até ao dia 13 de junho. 

Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa Aveiro Tech City, da CMA, lança o Aveiro 

Criatech Artistic Residences, um projeto que promove uma cultura de aprendizagem, pensamento, 

experimentação, exploração e produção de inovação. Com o objetivo de cruzar a criatividade 

emergente das áreas da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM), este 

programa de residências artísticas e tutoria, que acontece num contexto de idealização colaborativa, 

conta com a participação de profissionais e estudantes de várias áreas criativas.  

Na edição deste ano, as Aveiro Criatech Artistic Residences contam com o 

acompanhamento de especialistas da ESAD e da UA e terá como mentores os artistas convidados 

Patrícia J. Reis e Mathieu Le Sord. 

Os dois melhores projetos desenvolvidos durante o programa levarão para casa um prémio 

de 1400€ cada e verão ainda as suas obras serem exibidas durante o evento Criatech 2021, a 

decorrer em outubro.  

As Aveiro Criatech Artistic Residences 2021 destinam-se a pessoas ligadas às indústrias 

criativas ou tecnológicas, criadores, artistas, estudantes e todos que tenham como ambição 

desenvolver projetos inéditos na área das artes multimédia. Os interessados devem enviar o seu 

dossier de candidatura para o e-mail aveirotechcity@cm-aveiro.pt. Todas as informações e 

cronograma da iniciativa encontram-se disponíveis na página Aveiro Criatech Artistic Residences. 

O projeto Aveiro STEAM City é cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional – 

FEDER, através do programa Urban Innovative Actions. O seu investimento global é de 

6.115.915€ com o apoio FEDER 4.892.732€. 
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34 – AveiroExpo em liquidação / Contas 2020 
 

 

O Executivo Municipal, na sua Reunião de 29 de abril, tomou conhecimento do Relatório de 

Gestão e Contas da Empresa Municipal em liquidação, Parque de Exposições (AveiroExpo), e 

mandatou o representante do Município, a ratificar o voto favorável relativo ao ano de 2020, na 

Assembleia Geral da Empresa, bem como remeter o referido Relatório e Contas à Assembleia 

Municipal para apreciação. 

 

 
35 – Protocolo com a SPMI – Festa da Saúde 2022 
 

 

A Festa da Saúde, iniciativa da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Medicina 

Interna (SPMI), é dirigida à população em geral e pretende afirmar a Medicina Interna no campo da 

prevenção da doença e promoção da saúde, que se previa realizar este ano na Cidade de Aveiro, 

por decisão da entidade responsável fica adiada para os dias 2 e 3 de julho de 2022. 

Este evento tem como principal parceiro e coorganizador com comparticipação financeira, a 

CMA, e conta também com a importante colaboração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. 

Neste sentido o Executivo Municipal, na sua Reunião de 29 de abril, deliberou autorizar a 

atribuição de uma comparticipação à SPMI no valor de 25.000€, para a realização da Festa da 

Saúde. 

 

 
36 – Revisão do Acordo Coletivo de Empregador Público com o STAL e o SINTAP 
 

 

O Presidente da CMA assinou no passado dia 30 de abril, o novo Acordo Coletivo de 

Empregador Público (ACEP) do Município de Aveiro, com os Representantes do Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), Jacinto dos 

Santos e António Silva e os Responsáveis do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias (STAL), António Augusto e 

João Claro. 
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Este novo ACEP é formalmente uma revisão do ACEP em vigor, e para além de permitir 

uma clarificação de algumas matérias respeitantes à gestão dos serviços e dos Funcionários (como 

por exemplo a duração da jornada contínua), vem proporcionar, em simultâneo, uma melhor 

conciliação entre a vida profissional e pessoal, procurando por esta via aumentar os níveis de 

motivação e produtividade. 

Destaque para a incorporação da dispensa do serviço para o trabalhador que proceda à 

doação de sangue (no dia da doação), bem como a dispensa e justificação da ausência do 

trabalhador, quando ocorra o falecimento de um familiar da linha colateral em 3.º grau (tio, tia, 

sobrinha ou sobrinha) no dia do funeral, sem perda de remuneração. 

No presente acordo ficou também definido um suplemento remuneratório em casos 

específicos em que seja fixado o regime de isenção de horário para os Funcionários que assumem 

responsabilidades de gestão de unidades orgânicas da CMA (e noutras situações pontuais), assim 

como a atribuição de um acréscimo de três dias úteis de férias por obtenção de menção positiva na 

avaliação de desempenho referente ao ciclo avaliativo anterior, sendo um desses dias definido para 

todos os Funcionários pelo Presidente da CMA. 

Este acordo foi aprovado na Reunião de Câmara de quinta-feira, dia 29 de abril. 

O ACEP foi publicado em Diário da República a 09 de junho. 

 

 
37 – Comemorações do Feriado Municipal e Festa de Santa Joana  
 

 

As Comemorações do Feriado Municipal decorreram de 07 a 16 de maio, destacando-se, 

como habitualmente a Sessão Solene e a Eucaristia na Sé de Aveiro em honra da Padroeira Santa 

Joana, no dia 12 de maio, quarta-feira. 

Da programação salienta-se também a apresentação da obra de Fernando Gautier Neto, “O 

Municipalismo entre os Séculos XIV e XVIII sob o olhar dos acordos da Câmara de Aveiro 1555-

1556”. 

No dia 8 de maio, a CMA realizou uma Cerimónia de Homenagem a Maria Champalimaud 

Duff, com a eucaristia em sua homenagem, pelas 08h30, seguida do descerramento da placa 

toponímica e da romagem ao seu túmulo. Champalimaud Duff foi Prioresa da Comunidade em 

Aveiro e Diretora do Colégio de Santa Joana, entre 1884 e 1909. 
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Na tarde do mesmo dia, o Centro de Congressos de Aveiro recebeu a cerimónia de entrega 

de prémios do Concurso Aveiro Jovem Criador 2021, a que se seguiu a visita inaugural à exposição 

no Museu de Aveiro / Santa Joana. 

No dia 12 de maio, os Museus de Aveiro (Museu de Aveiro / Santa Joana, Museu da Cidade 

e Museu Arte Nova / Ecomuseu da Marinha da Troncalhada) comemoraram o seu tradicional Dia 

Aberto, com entrada livre para toda a população. 

Ao longo de todo o mês de maio, a CMA promoveu diversas ações por Todo o Município, 

levando à população a comemoração do Feriado Municipal, com a assinatura de protocolos com as 

Associações, a inauguração e a apresentação de projetos e obras, entre outras, sendo que todos os 

atos foram devidamente compatibilizados com as necessidades de proteção e distanciamento 

impostas pelo Combate à Pandemia. 

Feriado Municipal no Centro de Congressos de Aveiro 

Devido à necessidade de cuidar bem da gestão e do combate à pandemia de Covid-19, 

excecionalmente, a comemoração do Feriado Municipal aconteceu no Grande Auditório do Centro 

de Congressos de Aveiro, momento que contou com o Hastear da Bandeira, o Hino da Cidade de 

Aveiro e a Guarda de Honra, seguido do discurso do Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, 

Luís Souto, do Presidente da CMA e da entrega das Condecorações Honoríficas Municipais: 

- Carlos Alberto Lacerda Pais - Medalha de Mérito Municipal em Prata; 

- Antero Marques dos Santos (a título póstumo) - Medalha de Mérito Municipal em Cobre; 

- Carlos Alberto Ventura Magalhães - Medalha de Mérito Municipal em Cobre; 

- Fatinha Ramos (Maria de Fátima Ramos) - Medalha de Mérito Municipal em Cobre; 

- Isménia Franco - Medalha de Mérito Municipal em Cobre; 

- Susana Sargento - Medalha de Mérito Municipal em Cobre. 

Uma hora antes da cerimónia, as torres sineiras de Aveiro (Sé, Paços do Concelho, Vera 

Cruz, Carmo, Museu de Aveiro / Santa Joana) deram à Cidade um grande concerto de sinos, 

interpretando a obra de Abel Chaves, “Gaudeamus Cum Campanis Averii”. 

A Missa na Sé de Aveiro realizou-se pelas 16h00, enquanto que pelas 17h30, no mesmo 

local, foi apresentado o livro “Memorial de Santa Joana e crónica da fundação do Mosteiro de 

Jesus”. 
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No dia 11 de maio, foram inauguradas duas exposições. A primeira pelas 17h30 e tratou-se 

da exposição “Artesãos do Fogo”, uma parceria entre a CMA e a Casa de Lis de Salamanca, que 

está patente no Museu Arte Nova até ao dia 03 de outubro. Nesta exposição é apresentada uma das 

coleções mais importantes de vidro Arte Nova produzidas nos finais do século XIX e princípios do 

século XX na região francesa de Lorena, mais concretamente, em Nancy. 

Pelas 18h30 foi inaugurada a exposição “Armadilhas de Sombra. Esculturas de Isabel 

Meyreles”, na Galeria da Antiga Capitania, disponível para visita até 25 de junho. A exposição 

decorre no âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre a CMA e a Fundação Cupertino de 

Miranda para a realização de atividades culturais que promovam a suas coleções museológicas. 

Este ano a opção recaiu na artista Isabel Meylelles e na apresentação da obra escultórica de cariz 

surrealista desta artista.  

Concerto com Carlão 

No dia 14 de maio, Carlão subiu ao palco do Centro de Congressos de Aveiro, um 

espetáculo que havia sido adiado e que está inserido no Festival Montepio “Às vezes o Amor”. 

O Liberalismo e os Mártires da Liberdade 

A 14 e 15 de maio, o ATLAS Aveiro recebeu as XIV Jornadas de História Local e Património 

Documental, sob o tema “Aveiro e o Liberalismo: 1820 – 1829.  

Como é tradição, a 16 de maio, domingo, a CMA assinalou o 193.º Dia dos Mártires da 

Liberdade, mas este ano, devido à Pandemia, em formato de roteiro digital, com difusão nas redes 

sociais a partir do Museu da Cidade. 

Fórum Online com o Presidente 

Tal como tem sido hábito, o Presidente da CMA esteve em direto no Facebook do Município 

de Aveiro, a responder às questões dos Cidadãos, no dia 18 de maio. Esta foi a 6.ª edição do Fórum 

Online da CMA, que se iniciou precisamente a 11 de maio de 2020 e que teve por objetivo a 

manutenção da proximidade e transparência absoluta com os Cidadãos, procurando promover uma 

Cidadania Ativa e Participativa, combatendo também o necessário distanciamento social que nos é 

devido, com iniciativas através de vários meios e plataformas. 
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38 – Code hero: 2.ª edição com mais de meia centena de participações - Aveiro Tech 
City promove literacia computacional 
 

 

Entre os dias 15 de fevereiro e 15 de abril decorreu mais uma edição do curso “CodeHero”, 

uma atividade Aveiro Steam City, da CMA, que contou com a adesão de 65 participantes, 41 do 

Município de Aveiro e 24 provenientes de Municípios de Norte a Sul do País.  

De âmbito nacional, o CodeHero é um curso on-line de Introdução às Ciências da 

Computação, de acesso livre e gratuito, que teve como objetivo promover competências STEAM e 

desenvolver o pensamento lógico e computacional. Este curso proporcionou fundamentos e bases 

sólidas da programação como valores, variáveis, ciclos, condições, funções, tratamento de strings, 

arrays e objetos, essenciais para uma aprendizagem mais profunda de qualquer linguagem de 

programação. 

Como incentivo à concretização dos exercícios do curso, a CMA lançou o CodeHero 

Challenges, um concurso realizado a partir dos desafios que constituem o Curso CodeHero. Este 

concurso dirigido especificamente a estudantes do Ensino Secundário ou equiparado e a cidadãos 

interessados pela temática e residentes também no Concelho de Aveiro, contou com a participação 

de 31 utilizadores. Com um prémio de 200€, o grande vencedor da categoria “Estudantes” foi 

Henrique da Rocha Rodrigues e João Nuno da Silva Luís recebeu uma Menção Honrosa, também 

nesta categoria, no valor de 100€. 

Na categoria “Cidadãos”, o grande vencedor foi Lucian Orlanda Ferreira Nunez, com um 

prémio de 200€, e a Menção Honrosa foi para Dária Manskaia Gonçalves, com o prémio de 100€.  

Conforme previsto nas normas de participação da iniciativa, divulgamos, também, por ordem 

execução os restantes 6 classificados: 

- Diogo Tomás Valente Fernandes; 

- Miguel Osório; 

- Álvaro Afreixo; 

- Teresa Sofia Henriques Ferreira da Rocha; 

- Sandra Maria Coelho Rodrigues; 

- Adriana Carvalho de Ildefonso Botelho. 
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39 – Câmara Municipal em São Jacinto 
 

 

Durante a tarde de 01 de maio, o Presidente da CMA esteve em São Jacinto, no âmbito das 

diversas ações que vamos realizar por Todo o Município, enquadradas nas celebrações do Feriado 

Municipal, que se festejou 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 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. 
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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€. 

 

 
40 – Santa Joana com projetos e obras em desenvolvimento 
 

 

Durante a tarde do dia 03 de maio, o Presidente da CMA esteve em Santa Joana, no âmbito 

das diversas ações que realizámos por Todo o Município, enquadradas nas celebrações do Feriado 

Municipal. O Presidente da Câmara foi acompanhado pelo Presidente da Junta Victor Marques e por 

alguns Autarcas Municipais e da Freguesia. 

Apresentação dos projetos das Escolas Básicas do Solposto e dos Areais 

A requalificação e ampliação da Escola Básica (EB) do Solposto é um investimento da CMA 

de 3.073.438€, que vai permitir a criação de oito salas para o 1.º ciclo, duas salas para o pré-escolar 

(num só edifício) e a resolução de diversas carências, como são as questões relacionadas com a 

segurança, a eficiência energética do edifício, a qualidade e o conforto do espaço dos edifícios e do 

recreio e que foi apresentada esta tarde. 

No que respeita à EB dos Areais, que também teve um momento de apresentação, a CMA 

vai investir 1.370.877€ na reabilitação das suas atuais quatro salas de 1.º Ciclo e na renovação total 
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da sala de Jardim de Infância e de toda a área de recreio. O projeto apresentado dá prioridade ao 

melhoramento das condições térmicas e de conforto e à renovação das infraestruturas de iluminação 

e rede de águas. Pode ver as imagens do projeto no Facebook ou no Twitter da CMA, em: 

https://www.facebook.com/watch/municipiodeaveiro/ e em https://twitter.com/cmaveiro . 

Depois de no início de 2021 terem avançado para o terreno a reabilitação e ampliação das 

Escolas Básicas da Póvoa do Paço, Quintã do Loureiro e Azurva, prossegue com intensidade o 

trabalho de recuperação do Parque Escolar Municipal de acordo com a nova Carta Educativa do 

Município. Além destas Escolas, estão ainda previstas intervenções nas Escolas Básicas das 

Barrocas e Bonsucesso, além da nova EB de Eixo e do novo Centro Escolar de Nossa Senhora de 

Fátima (todas em concurso público de obra).  

Estas nove obras correspondem a um investimento total da CMA em 2021 e 2022 de 18 

milhões de euros. 

Visita à obra na envolvente à Capela de São Brás 

O Presidente da CMA aproveitou o momento para se deslocar à Rua de São Brás, onde se 

encontra em fase final de execução a obra de alargamento e arranjos urbanísticos do gaveto deste 

arrumamento com a Rua Chão de Além e da área envolvente da Igreja de São Brás. 

Após a demolição de um dos imóveis que prejudicava a segurança e visibilidade do local, 

seguiu-se a fase de arranjos em toda a área, sendo desde já possível verificar a qualificação urbana, 

que permite mais e melhores condições de circulação para peões e condutores. Com a criação de 

uma baia de estacionamento e zona pedonal, está também prevista a colocação de oito árvores, 

criando também uma agradável zona de estar. 

Com um custo de 70.000€ e em execução pela empresa Henriques, Fernandes & Neto, 

S.A., a CMA tinha já adquirido em 2019 o terreno com o imóvel entretanto demolido, com uma área 

de 448,75m2, pelo valor de 45.000€. 

Pavimentações em curso 

No âmbito da empreitada de manutenção, pavimentações e pequenos arranjos urbanísticos 

que a CMA tem em execução em Santa Joana para recuperação de 11 estradas, decorrem trabalhos 

de qualificação nos seguintes arruamentos: Rua da Quinta do Torto, Rua Pinhal da Silva, Rua 21 de 

Julho, Travessa da Rua 21 de Julho e Rua Azenha da Moita, tendo sido feita a visita a alguns deles. 

A empreitada está a cargo da empresa Pedreiras Sacramento S.A., pelo valor de 768.707,70€. 
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Polidesportivo e zona verde junto à FIDEC 

Neste périplo por Santa Joana, foi apresentado o projeto (em fase final de execução) do 

espaço verde e de lazer com Polidesportivo e um Parque Infantil a edificar junto ao “Campo 

Desportivo da FIDEC” e do Armazém da Junta de Freguesia de Santa Joana (na sua zona Sul, com 

frente para a Rua do Cócaro). 

A parcela de terreno com a área de 4.025m2, onde vai nascer este novo espaço, foi 

adquirido pela CMA em 2020 à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Joana, pelo valor global de 

80.500€. Após a conclusão do projeto segue-se o necessário concurso público e a obra. 

Reabilitação e Investimento com intensidade e planificação 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas rodoviárias 

existentes, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos, sendo que para 

2021 a CMA prevê um investimento de 18 milhões de euros na qualificação urbana e viária. 

 

 
41 – Aveiro assume Delegação de Competências na Área Social em 2022 - Reunião do 
CLASA aprovou todos os projetos candidatados ao PARES 3.0 
 

 

No plenário extraordinário do Conselho Local de Ação Social de Aveiro (CLASA), realizado a 

28 de abril, o Presidente da CMA informou os parceiros da rede social que a CMA, em consonância 

com os outros 10 Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), irá iniciar o 

exercício formal da delegação de competências da área social apenas em 2022. 

Este período de transição até ao início do exercício das novas competências (em abril de 

2022), inicia-se desde já com trabalho com a Segurança Social e as IPSS’s, os parceiros principais 

desse processo, no sentido de preparar a operacionalização do processo com a devida qualidade, 

atendendo à sua importância, delicadeza e complexidade. 

Na mesma reunião, a CMA deu parecer positivo a todos os projetos candidatados pelas 

Associações com sede no Município de Aveiro ao PARES 3.0 - Programa de Alargamento da Rede 

de Equipamentos Sociais – 3ª Geração e que aqui divulgamos: 

- Centro Comunitário Paroquial de São Pedro de Aradas 

- CERCIAV – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Aveiro 
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- Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, Eirol 

- Centro Paroquial de São Bernardo 

- Fundação da Casa do Pessoal da Segurança Social e Saúde do Distrito de Aveiro 

- APPACDM de Aveiro – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental 

- Santa Casa da Misericórdia de Aveiro 

- Centro Social e Paroquial de São Jacinto 

- Fundação CESDA – Centro Social do Distrito de Aveiro 

- Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado 

- Associação de Melhoramentos de Eixo 

- Associação de Solidariedade e Ação Social – ASAS Santa Joana 

- Cárita Diocesana de Aveiro 

- Patronato de Nossa Senhora de Fátima 

 

 
42 – CMA entrega 53.900 unidades de Equipamentos de Proteção Individual a IPSS e 
Bombeiros entre maio e junho 
 

 

A CMA continua o seu trabalho prioritário de combate ao Coronavírus / Covid-19, com mais 

duas entregas, nos dias 03 de maio e 17 de junho de 53.900 unidades de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e 290 litros de gel desinfetante às 26 Instituições Privadas de Solidariedade 

Social (IPSS) e às duas corporações de Bombeiros do Município. Estas foram a quarta e quinta 

entregas realizadas pela CMA nos primeiros seis meses de 2021 a que corresponde a entrega total 

de 167.300 unidades de EPI. 

Nestas entregas de EPI, que estão enquadradas na Ação 2 do Programa de Ação de Apoio 

à Atividade Social e Económica 2021 / Operação Anti Covid-19 (PAAASE), distribuímos máscaras 

cirúrgicas (14.400 un.), máscaras FFP2 (3.580 un.), luvas (26.700 pares), fatos (1.390 un.), toucas 

(2.250 un.), protetores de sapatos (2.340 un.), batas (1.910 un.), óculos de proteção (200 un.), 

aventais (1.130 un.) e gel desinfetante (290 litros). 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 46

 

Nesta e noutras entregas de EPI já realizadas, a CMA cuida de realizar uma distribuição de 

forma proporcional à dimensão de cada Instituição em termos de Idosos beneficiados e de 

Funcionários. 

A vacinação que tem vindo a ser concretizada é muito importante e está em 

desenvolvimento no Nosso Município e por todo o País, mas a proteção individual com os EPI é 

fundamental e tem de continuar a ser uma atitude que temos de praticar a cada momento e todos os 

dias. 

Reiteramos o agradecimento público pelo excelente trabalho em prol da Vida da Nossa Boa 

Gente, dos Dirigentes, Profissionais e Voluntários das IPSS’s e dos Bombeiros, e desejando que 

tudo corra bem na Vida das Pessoas e das Instituições, nesta fase delicada e muito importante do 

Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19. 

 

 
43 – Inaugurada a Ampliação e Qualificação do Centro Escolar de Verdemilho e do 
novo acesso- Obras e projetos em curso por Aradas 
 

 

No dia 5 de maio, o Presidente CMA esteve em Aradas, no âmbito das diversas ações que a 

CMA leva a cabo por Todo o Município, enquadradas nas celebrações do Feriado Municipal, do dia 

12 de maio. O Presidente da Câmara foi acompanhado pela Presidente da Junta de Freguesia 

Catarina Barreto e por alguns Autarcas Municipais e da Freguesia. 

Educação com investimento de 1 Milhão de Euros 

Destaque para a inauguração da obra de ampliação e qualificação do Centro Escolar de 

Verdemilho e do seu novo acesso, com o prolongamento da Rua Eng.º Basílio Tavares Lebre, (com 

a entrada junto ao Lidl de Verdemilho), um investimento global de 1 Milhão de Euros (cerca meio 

milhão de euros para cada uma das obras). 

No que respeita ao Centro Escolar, a empreitada trouxe-nos uma nova área de portaria, 

servindo a escola e o jardim-de-infância, a construção de duas novas salas de aula, quartos de 

banho, cobertura da zona de recreio interior, a criação de um novo polidesportivo, infraestruturas de 

apoio e ligação aos edifícios existentes. 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 47

 

Além disso, o Centro Escolar de Verdemilho conheceu melhorias nas infraestruturas de 

águas pluviais e a criação de dois espaços exteriores, compostos pelo campo de jogos e parque 

infantil, assim como de uma nova vedação de todo o Centro Escolar. 

A obra de prolongamento da Rua Eng.º Basílio Tavares Lebre, ligando-a à Rua Professor 

Catarino, permitiu a construção de uma zona pedonal com passeios e lugares de estacionamento, 

que dá mais e melhor segurança a toda a Comunidade Escolar, resolvendo o problema existente 

com a tomada e largada de Crianças junto ao Centro Escolar. Foram também criadas redes 

subterrâneas de drenagem de águas pluviais, rede de telecomunicações e rede de alimentação em 

energia elétrica, incluindo iluminação pública. 

Alargamento da Linha do Norte e de ampliação do Centro Comercial Glicínias 

O Presidente da CMA visitou também a obra de alargamento do viaduto sobre a Linha do 

Norte, uma empreitada em atraso há 20 anos e que faz parte das contrapartidas da VougaInvest 

S.A. pela ampliação em curso do Centro Comercial Glicínias com um investimento da empresa no 

valor de aproximadamente 1,5 milhões de euros. A obra do Centro Comercial mereceu também a 

visita do Autarca e comitiva, recordando que se trata do maior investimento privado em curso no 

Município de Aveiro, num valor total de cerca de 40 milhões de euros. 

Sendo o desenvolvimento urbano e rodoviário do Município uma opção política estratégica 

da CMA, esta empreitada dá seguimento ao compromisso de investimento nesta importante via, 

melhorando as condições de circulação e segurança e ultrapassando, finalmente, a velha situação 

da obra inacabada do tabuleiro da passagem superior sobre a Linha do Norte, e acabando com um 

dos pontos negros da rede viária Municipal. 

Inauguração do Armazém da Junta de Freguesia 

No âmbito do compromisso assumido nos protocolos de delegação de competências entre 

2017 e 2021, o Presidente da CMA e a Presidente da JF Aradas inauguraram o novo Armazém e a 

nova área de serviços locais prestados pela Junta de Freguesia.  

Esta obra da Junta de Freguesia teve um custo total de cerca de 100.000€ e uma 

comparticipação financeira da CMA de 62.500€. 

Mais obras e projetos 

Ao longo do dia foram vários os projetos apresentados, com destaque para a qualificação do 

Centro Cívico de Aradas (em fase final de projeto), e que vai permitir trazer para este espaço uma 
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nova dinâmica cultural ligada à criatividade artística, tornando-se mais um importante polo de 

dinamização e valorização da Cultura no Município de Aveiro. 

Este foi também o momento para apresentar o estudo prévio de qualificação urbana do largo 

da Igreja da Quinta do Picado, que vai dar àquela zona mais dignidade ao património religioso 

existente, com o aumento da segurança para os peões, qualificação e ampliação da zona de 

estacionamento, da zona de verde e de estar. Este espaço vai dar ainda um contributo positivo de 

integração urbana ao edifício da antiga Escola Primária, atualmente utilizado como sede da Banda 

da Quinta do Picado. 

Por fim, uma nota especial para o bom desenvolvimento da obra de requalificação da Rua 

Capitão Lebre, no troço entre a rotunda Eça de Queirós (rotunda do Botafogo) e o centro de 

Verdemilho. Trata-se de mais um investimento da CMA, no valor de 310.347,58€, com o objetivo de 

dar primazia aos peões, aumentar a qualidade do espaço público com o alargamento dos passeios 

nas zonas possíveis e a marcação das áreas de proteção para o circuito pedonal em toda a 

extensão da intervenção. As passadeiras e cruzamentos principais serão elevados reforçando a 

ideia de microcentros com maior movimento e urbanidade, e servindo de elementos de redução de 

velocidade. As infraestruturas de águas pluviais serão redimensionadas e renovadas. 

 

 
44 – Atribuído o topónimo de D. António Francisco dos Santos a nova Avenida da 
Cidade 
 

 

Sendo competência Municipal o estabelecimento da denominação das ruas e praças das 

localidades e das povoações, e após reunião da Comissão Municipal de Toponímia – órgão 

consultivo da Câmara – no passado mês de abril, o Executivo Municipal deliberou na sua Reunião 

de Câmara de 6 de maio, em conformidade com o parecer da Comissão, aprovar um conjunto de 

novas atribuições toponímicas, em todo o Município. 

Entre as várias atribuições, queremos dar destaque à atribuição do topónimo de D. António 

Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro entre 2006 e 2014, à nova Avenida que liga a Alameda Silva 

Rocha à Avenida Vasco Branco e seguindo até à futura rotunda do Túnel de Esgueira substituindo 

num dos troços, o topónimo do Foral de Esgueira, que passa a ser o topónimo da frente da Escola 
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Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima. Natural de Tendais, Cinfães, D. António Francisco dos 

Santos faleceu a 11 de setembro de 2017, no Porto. 

Novos topónimos aprovados: 

 Esgueira 

 Rua da Bessadinha (troço entre a Rua do Facho e o Cais da Ribeira de Esgueira). 

 Glória e Vera Cruz 

 Severino dos Anjos Vieira (arruamento a definir); 

 Travessa Dr. Arlindo Vicente (via que se inicia na Rua Dr. Arlindo Vicente e termina 

na Travessa Comandante Rocha e Cunha). 

 Oliveirinha 

 Rua Acácio Simões Vieira (via que se inicia na Alameda Firmino Queirós e 

termina na Rua do Serrado, Quintãs). 

 Requeixo, Nª Sª de Fátima e Nariz 

 Travessa da Rua da Gonçala; 

 Rua Rosa Gomes de Oliveira (estrada que liga a Rua do Chão de Baixo à Rua 

do Serrado, Carregal); 

 Rua Antero Marques dos Santos (via que liga a Rua da Igreja ao Parque de 

Merendas, Mamodeiro); 

 Largo Padre Artur Tavares de Almeida (largo entre a EN 235 e a Rua da Igreja, 

Mamodeiro). 

 São Bernardo 

 Alameda Padre José Félix de Almeida (a implementar na via a ser construída 

entre a Igreja Paroquial e as traseiras da sede da Junta de Freguesia). 

Avenida D. António Francisco dos Santos e os Arcanjos de Paulo Neves - 

Em dia de Feriado Municipal foi descerrada a placa toponímica de D. António Francisco dos 

Santos e a apresentação da escultura “Arcanjos” do artista Paulo Neves. Esta ações contaram com 

a presença do Presidente da CMA e do Presidente da AMA, Luís Souto. 

 O momento de atribuição do topónimo de D. António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro 

entre 2006 e 2014, aconteceu pelas 19h00, na nova Avenida que liga a Alameda Silva Rocha à 

Avenida Vasco Branco e seguindo até à futura rotunda do Túnel de Esgueira. 
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Foi ainda feita uma apresentação da escultura “Arcanjos”, do artista Paulo Neves, já patente 

em duas rotundas que fazem a ligação da nova Avenida D. António Francisco dos Santos, entre a 

Alameda Silva Rocha e a Avenida Vasco Branco, sendo que a escultura só estará completa com a 

colocação das peças na futura rotunda do Túnel de Esgueira. 

A opção da CMA por esta obra, tem em D. António Francisco dos Santos um elemento 

central, considerando a sua capacidade de tornar a relação de tantos Homens com Deus, mais 

próxima e mais fácil. 

Composta por três Arcanjos: São Miguel, São Gabriel e São Rafael, a esta instalação ficará 

a faltar a escultura de São Rafael, a implantar na nova rotunda da Rua de Viseu, em Esgueira. 

Nesse momento será feita a explicação do simbolismo desta relevante obra de arte. 

 

 
45 – Concurso Aveiro Jovem Criador 2021” - vencedores  
 

 

No dia 08 de maio o Grande Auditório do Centro de Congressos de Aveiro recebeu a 

Cerimónia de Entrega dos Prémios da 19.ª edição do Concurso Aveiro Jovem Criador, seguida da 

inauguração da exposição dos trabalhos selecionados pelo Júri do concurso. A mostra está patente 

no Museu de Aveiro / Santa Joana até dia 27de junho. 

O Concurso é dirigido a jovens com idades dos 12 aos 17 e dos 18 aos 35, nas áreas de 

Audiovisual, Arte Digital, Escrita, Fotografia, Ilustração, Música e Pintura, e tem como principal 

objetivo promover a participação de todos os jovens artistas, desenvolvendo espaços de incentivo e 

de divulgação das ideias produzidas nas áreas artísticas a concurso, estimulando novos talentos. 

Neste concurso de âmbito nacional, regista-se a elevada participação com 242 candidaturas 

no total, sendo que serão atribuídos 12 prémios, sete Menções Honrosas de Autor e 18 Menções 

Honrosas. 

Esta iniciativa continua a crescer promovendo Aveiro enquanto espaço privilegiado de 

Cultura e Arte, aproximando-se também cada vez mais da sociedade civil, sendo uma ação 

contributiva para a Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027. 
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Vencedores: 

Arte Digital [12-17] 

Prémio 

Catarina Loureiro Castro| “Cracks”  

Menção Honrosa 

Anabella Ribeiro Alves| “Twisted Sisters”  

Menção Honrosa 

Mafalda Isolina Lopes Vieira | “Beatles”  

 

Arte Digital [18-35] 

Prémio 

Paula Gabriela Secchi dos Santos Lima| “Origem V.3”  

Menção Honrosa 

Patricia Carolina Popper de Abreu | “I´m drowning in the night”  

 

Audiovisual [18-35] 

Prémio 

João Pedro Garcia Neto| “Visões Insulares”  

Menção Honrosa 

Paulo Malafaya | “Somewhere in outer space this might be happening somehow”  

Menção Honrosa 

Óscar Ferreira | “To you on the eve of isolation”  

 

Escrita [12-17] 

Prémio 

Francisca Ferro Abril Monteiro| “Manga Laranja”  

 

Escrita [18-35] 

Prémio 

José Trigueiros| “Domingo”  
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Menção Honrosa 

Bruno Miguel da Silva Pereira | “A visita”  

Menção Honrosa 

Helena Dias Duarte Fonseca| “Infância Campestre”  

 

Fotografia [12-17] 

Prémio 

Maria Morgado Serrano | “Projeções”  

Menção Honrosa 

Olesya Lakshtanova| “Prazeres e deveres”  

 

Fotografia [18-35] 

Prémio 

Ricardo Ladeira, Tiago Cerveira | “Condição: Só”  

Menção Honrosa 

José Miguel Reis e Rego| “Avó”  

Menção Honrosa 

Sofia Morgado Santos| “Ensaio sobre o vazio do preenchimento”  

 

Ilustração [12-17] 

Prémio 

Beatriz Martins Gaspar| “Essências”  

Menção Honrosa de Autor 

Francisca Jorge| “Josefa”, “Cremilde”  

Menção Honrosa  

Pedro António Teixeira Novais| “Empatado”  

 

Ilustração [18-35] 

Prémio 

Eva Daniela Alves Vieira| “No fio da navalha”  
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Menção Honrosa de Autor 

Margarida Almeida | “Circo I”, “Circo II”  

Menção Honrosa de Autor 

Soraia Alexandra Farinha Cortez| “Dentro do Vazio”, “Onde o tempo não toca”  

Menção Honrosa de Autor 

Pedro Oliveira Rodrigues Vaz Cunha | “Ensaio sobre a experiência de ser inútil (pág. 1 e 2)”, 

“Ensaio sobre a experiência de ser inútil (pág. 3 e 4) | 

 

Música [12-17] 

Menção Honrosa 

Afonso Dordio Gomes Cerveira Lima| “Let´s play” 

Menção Honrosa 

Eduardo Castro Portugal Ferreira| “O sonho”  

 

Música [18-35] 

Prémio 

Ana Cláudia Rito Mariano Alves | “Histórias que conto ao tempo”  

Menção Honrosa 

Pedro Pimentel Nunes| “Fui eu”  

Menção Honrosa 

José Pedro Santos Figueiredo Almeida| “Avé Maria”  

Menção Honrosa 

Renan Lazaretti França| “Até parece”  

 

Pintura [12-17] 

Prémio 

Carlota Mendes Ramalheira| “Ele”  

Menção Honrosa de Autor 

Zuzanna Leokadia Weina Hope| “Presa”, “Tirano” 
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Pintura [18-35] 

Prémio 

Rafael Soares Alves| “S/ Titulo”  

Menção Honrosa de Autor 

Pedro Oliveira Rodrigues Vaz Cunha| “Pedras no sapato nº 7”, “Pedras no sapato nº 11” 

Menção Honrosa de Autor 

Margarida Almeida| “Sonho de gueixa”, “A flor vertical gigante” 

Menção Honrosa de Autor 

Guilherme de Sousa Tavares Antunes| “Corpus”, “221, Terceiro Esquerdo” 

Menção Honrosa  

Ana Rita Peixoto Leitão | “8 Quilos de Courgette 

 

 
46 – Dia Nacional do Azulejo 
 

 

O Dia Nacional do Azulejo celebrou-se a 09 de maio e é um evento anual que tem como 

objetivo reconhecer esta tradição e património nacional, projetando a sua importância, constituindo-

se, igualmente, como uma ocasião de evocação da sua proteção e preservação.  

Integrado nas atividades do Dia Nacional do Azulejo a CMA preparou um pequeno roteiro 

pelos azulejos existentes no Parque Infante D. Pedro. O objetivo desta atividade foi o da descoberta 

dos recantos em que o revestimento azulejar integra a paisagem envolvente tornando-se num 

elemento unificador do espaço. 

Pretendeu-se que o visitante ficasse com um maior conhecimento sobre os autores e as 

técnicas utilizadas, reforçando a importância deste material enquanto construtor de lugares, 

sensibilizando-se para a importância da sua proteção e sua valorização perante a comunidade. 

 

 
47 – Aveiro celebra a Cerâmica com demonstrações e experiências para todos 
 

 

No fim-de-semana, dias 15 e 16 de maio, a CMA dinamizou um conjunto de ações no âmbito 

do “Bom Dia Cerâmica”, destacando-se um conceito diferente, a “Ceramic Street Fest!”, uma mostra 
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de cerâmica, do artesanato à indústria, incluindo a investigação e tecnologia. Contou com a 

participação de artistas e artesãos locais, bem como de várias entidades ligadas ao universo da 

cerâmica. Tiveram lugar demonstrações ao vivo e oportunidades para experimentar.  

Nos dois dias, sempre pelas 16h00 aconteceu o “Roteiro da Memória das Fábricas de 

Cerâmica de Aveiro” com ponto de partida no Museu da Cidade. 

Tratou-se de um itinerário que destacou os locais de Aveiro onde se implantaram fábricas de 

cerâmica, que hoje já não existem, mas cuja produção marca as fachadas, ao nível do azulejo, e as 

vivências quotidianas, através da produção de objetos decorativos e utilitários.  

Ainda nestes dias foi lançada, na página de Facebook do Museu da Cidade, a apresentação 

“Memória das Fábricas de Cerâmica de Aveiro” https://pt-pt.facebook.com/Museudacidadedeaveiro/ 

A iniciativa “Bom dia Cerâmica” foi originalmente criada em Itália e alargada na edição em 

2017 a inúmeros países europeus, incluindo Portugal, sendo hoje no nosso país uma iniciativa da 

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica (AptCC), da qual Aveiro faz parte.  

A proposta deste ano passou por voltar a incentivar as pessoas a visitar e conhecer locais, 

oficinas/indústrias ou lojas que se dedicam à cerâmica, motivo pelo qual se escolheu a Praça Melo 

Freitas, em proximidade com a sede da associação de artesãos A Barrica. Simultaneamente foram 

difundidos no website da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica fotografias e 

vídeos sobre a temática. https://ceramicadeportugal.pt/  

 

 
48 – Freguesia de Oliveirinha projetos e obras em desenvolvimento 
 

 

O Presidente da CMA esteve no dia 08 de maio em Oliveirinha, no âmbito das diversas 

ações que a CMA leva a cabo por Todo o Município, enquadradas nas celebrações do Feriado 

Municipal. 

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 CMA na melhoria das infraestruturas para a prestação de cuidados de 

saúde. 
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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 foi inaugurado 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 

CMA 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  

Foi apresentado o projeto da nova Casa Mortuária de Oliveirinha a localizar junto à entrada 

principal do Cemitério, um novo investimento da CMA 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 em 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 
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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  

Decorre 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 CMA 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 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. 

 

 
49 – Glória e Vera Cruz novos projetos e obras em curso - Intervenção no Espaço 
Urbano, Ambiente, Cultura e Ação Social 
 

 

O Presidente da CMA dedicou o dia 10 de maio, a visitar algumas das principais obras em 

curso na União de Freguesias da Glória e Vera Cruz, com destaque para a inauguração do Parque 

de Estacionamento a Nascente da Estação da CP. 

Este périplo integra as diversas ações que a CMA leva a cabo por Todo o Município, 

enquadradas nas celebrações do Feriado Municipal. 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 58

 

Inauguração do Parque de Estacionamento a Nascente da Estação da CP 

O novo Parque de Estacionamento a Nascente da Estação da CP e junto ao Terminal 

Rodoviário de Aveiro foi inaugurado no dia 10 de maio pelo Presidente da CMA, que aproveitou o 

momento para recordar que “esta é uma zona nova da Cidade (…) mas quando aqui chegámos, há 

sete anos, não havia aqui nada. A não ser um parque improvisado e um edifício abandonado (o atual 

Terminal Rodoviário) e vários problemas de natureza social”. 

Sete anos depois e após esta obra de 535.300€ da CMA, esta é uma área urbana em franco 

crescimento no novo centro da Cidade de Aveiro, com ligação a um Terminal Rodoviário, a uma 

Estação de Comboios e ao trajeto Ciclável que nos leva até ao campus da Universidade de Aveiro. 

Rua da Pega e o projeto da Via Panorâmica 

No que respeita a obras de grande dimensão, sublinha-se a visita à Rua da Pega que 

conhece neste momento os acabamentos finais da sua execução e onde já é possível observar a 

melhoria dos eixos de circulação pedonais e cicláveis, privilegiando a qualificação do espaço público, 

o reforço da estrutura ecológica, a frente-Ria e a sua relação com a envolvente próxima 

(Universidade de Aveiro e centro da Cidade). 

Esta operação está enquadrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da 

Cidade de Aveiro (PEDUCA), e é apoiada no âmbito do Programa Operacional Centro 2020, através 

do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), representando um investimento de 

aproximadamente 1,9 milhões de euros, a cargo da empresa Construções Carlos Pinho, Lda.. 

Foi neste local que a CMA apresentou a ideia-base do projeto da Via Panorâmica, que vai 

ligar a Rua da Pega à Avenida Europa, em Verdemilho, com um traçado que se encosta à Ria de 

Aveiro e atravessa a Malhada do Eiró, e que se encontra em elaboração de Estudo Prévio, onde se 

antecipa a continuidade do perfil viário da Rua da Pêga. 

Estrada Dique e ligação das Eclusas à Rotunda dos Marnotos 

Outro dos investimentos importantes é a obra de qualificação da Estrada Dique, a nova Rua 

do Sal, que liga a Marinha da Troncalhada à zona das instalações do Clube Naval de Aveiro e do 

Sporting Clube de Aveiro, próximo do Centro Municipal de Interpretação Ambiental (CMIA). 

Já em fase de adiantado trabalho, nesta intervenção de profunda qualificação desta frente-

Ria, é possível observar o seu importante contributo para a estabilização do ecossistema e 

preservação das marinhas existentes naquela zona, com um sistema de enrocamento para 
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estabilização da margem do canal da Ria de Aveiro, acompanhado de um sistema hidráulico de 

drenagem das águas das marinhas, assim como uma faixa para circuito pedonal (do lado do Canal 

da Ria), uma rodovia de sentido único e com uso misto para bicicletas e velocidade limitada a 30 

km/h, e uma linha de iluminação pública por pimenteiros / pilaretes com luminária. Na zona próxima 

à Eclusa do canal das Pirâmides será instalado um Cais de acostagem para embarcações. 

A terminar toda esta lógica de desenvolvimento urbano da frente-Ria, foi apresentado o 

projeto da ligação das Eclusas à Rotunda dos Marnotos - obra que vai terminar com o cruzamento 

de entrada na A25 e aumentar o espaço pedonal na margem sul do Canal Central nesta zona 

A intervenção vai alargar o perfil viário e relocalizar a entrada do Ecomuseu da Marinha da 

Troncalhada. O Presidente da CMA explicou ainda que “a intervenção vai ordenar o espaço, 

redesenhar e organizar as zonas de circulação com a redefinição dos novos acessos da Cidade aos 

diferentes polos de interesse e à A25, ao mesmo tempo que vai permitir a reformulação e aumento 

da segurança dos cruzamentos existentes, substituindo-os por uma rotunda, assim como vai 

proceder à valorização da função pedonal e ciclável, contribuindo decisivamente para a melhoria da 

mobilidade, da promoção dos modos suaves de transporte e do ambiente”, disse. 

Trajeto Ciclável entre a Estação da CP e a Universidade de Aveiro 

Momento simbólico foi o descerramento da placa que assinala o pleno funcionamento do 

trajeto ciclável de 2,4 km, entre a Estação da CP e a Universidade de Aveiro, com a referência ao 

financiamento europeu, esta que é uma empreitada integrado no PEDUCA no valor de 536.040,20€. 

Entre as principais vantagens da via, destacam-se as duas faixas cicláveis em grande parte 

dos arruamentos intervencionados, a criação de vias banalizadas que permitem a partilha da faixa 

de rodagem entre as bicicletas e os automóveis e a criação de pista cicláveis segregadas da via 

automóvel em alguns troços do percurso, com destaque para a pista a construir em frente ao CCA. 

Mais obras e projetos em curso 

» Requalificação da envolvente ao Cemitério Sul 

A digressão teve início junto ao Cemitério Sul com a apresentação do projeto da empreitada 

de requalificação da Rua de São Martinho, Praça Dr. Ferreira Soares e Rua Aires Barbosa, que teve 

início a 11 de junho e representa um investimento de 142.023,66€. 

A CMA vai qualificar a zona de estacionamento e das caldeiras das árvores e dos passeios, 

bem como reabilitar o parque arbóreo local. Na praça Dr. Ferreira Soares (em frente ao Cemitério 
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Sul) serão reorganizados o estacionamento e as zonas verdes, além da renovação do pavimento, do 

mobiliário urbano ao longo de todo o traçado e da ligação ao trajeto ciclável entre a Estação da CP e 

a UA. 

» Talude da Rua Padre Arménio Alves Costa Júnior 

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

estabilização do Talude e estruturas de suporte da Rua Padre Arménio Alves da Costa Júnior, uma 

importante empreitada de qualificação urbana desta área degradada da Cidade, cuidando de lhe 

conferir uma utilidade para a fruição direta dos Cidadãos e para a boa imagem urbana desta zona da 

Cidade. Em fase final de execução, a empreitada representa um investimento de 927.761,79€ da 

CMA, a cargo da empresa Embeiral – Engenharia e Construção, S.A. 

Foi apresentado o projeto de reabilitação da Capela de São Tomás de Aquino e do bar-

esplanada que se vai localizar nas suas imediações. 

» Reabilitação da Igreja das Barrocas e da Igreja das Carmelitas 

Prossegue a intervenção de reabilitação da Igreja das Barrocas, numa parceria entre a CMA, 

a DRCC e a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, que está a reparar a cobertura, os rebocos interiores, 

as madeiras das portas e caixilharias, bem como a introdução de um sistema de ventilação natural, 

em realização pela empresa InSitu Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda. pelo valor de 

130.000€. 

Também numa ação de cooperação entre a CMA, a DRCC e a Paróquia da Glória, o 

Presidente da CMA visitou também a obra de reabilitação da Igreja das Carmelitas, um investimento 

de 102.862,46€, que incide essencialmente sobre a resolução de patologias associadas à humidade, 

a reparação das paredes interiores e o tratamento e recuperação dos pavimentos em madeira, bem 

como das pedras da fachada, com execução pela empresa Lusocol – Sociedade Lusa de 

Construções, Lda, vai também tratar da pintura exterior do edifício e a reformulação do sistema de 

águas pluviais. 

A CMA prossegue assim a sua estratégia e opção política de reabilitação do património 

religioso edificado no Município de Aveiro, que constitui um elemento identitário para as populações 

locais, de grande valor patrimonial e de atração de visitantes e turistas. 
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» Habitações Sociais de Santiago 

A terminar o dia, houve ainda tempo para uma visita às obras de reabilitação em curso dos 

blocos de habitação social no Bairro de Santiago, onde já começou a intervenção de melhoramento 

de 10 Blocos no que respeita às suas condições térmicas e de eficiência energética, nomeadamente 

qualificando as fachadas e coberturas, substituindo caixilharias e colunas de montante de 

distribuição de água.  

Com a presente empreitada de 3.038.185,46€ em desenvolvimento pela empresa CIMAVE – 

Construtora e Imobiliária de Aveiro, Lda., ficará completa a qualificação dos edifícios de Habitação 

Social da Câmara Municipal no Bairro de Santiago, 22 no total. 

 

 
50 – Câmara garante zonas dedicadas ao peão no Rossio, Beira Mar e Marginal de 
São Jacinto até setembro 
 

 

A CMA no âmbito da sua estratégia de promoção dos meios suaves de transporte decidiu 

definir o Largo da Praça do Peixe, o Bairro da Beira Mar e a Marginal Frente-Ria de São Jacinto, 

como zonas pedonais e cicláveis, durante os fins de semana e feriados desde o dia 15 de maio e até 

15 de setembro. 

Esta é uma medida que a CMA já implementou no ano de 2020 e que obteve um balanço 

muito positivo junto dos Cidadãos, Moradores destas zonas e visitantes, pelo que decidimos alargar 

o período da sua implementação, com a antecipação do seu início para 15 de maio de 2021. 

Assim, existem condicionamentos ao trânsito automóvel nesta zona da Cidade, das 13h00 

de sábado até às 23h00 de domingo e das 22h00 da véspera de feriados até às 23h00 do seu dia de 

feriado, com exceção dos moradores, veículos de emergência e triciclos turísticos. 

Opção política prioritária do atual mandato (2017/2021), a qualificação urbana da Cidade, 

alicerçada nos pilares da Cultura e do Ambiente, tem nesta medida mais um passo fundamental para 

a sua concretização. A que se somam as ações do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

da Cidade de Aveiro / PEDUCA, com a renovação do eixo entre a antiga Estação da CP, a Avenida 

Dr. Lourenço Peixinho, o Rossio, a qualificação do Bairro da Beira Mar e a segunda Ponte das 

Eclusas, entre tantas outras operações que temos em projeto e em obra. 
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Ruas sem carros no Centro da Cidade: 

- Travessa dos Marnotos; 

- Rua da Palmeira; 

- Rua Antónia Rodrigues; 

- Cais dos Remadores Olímpicos (Cais de São Roque). 

Ruas sem carros em São Jacinto: 

- Avenida Marginal; 

- Rua Senhora das Areias; 

- Rua das Flores. 

 

 

51 – Hasta Pública para alienação de bens móveis 
 

 

No dia 24 de maio, teve lugar uma Hasta Pública para Alienação de Veículos em fim de vida: 

18 Veículos Ligeiros; três Camiões de Caixa Aberta; um Camião Tanque; um Trator Agrícola; um 

Cilindro Compactador e quatro Autocarros de 28 lugares, arrematados pelo valor global de 21.970€, 

pelas empresas: Ideias a Granel Lda. (3.275€), Socotâmega Lda. (6.630€), I10P Lda. (2.250€), TCP 

Lda., (3.900€), Ambigroup – Resíduos S.A. (2.970€) Plasfaro Lda. (2.885€). 

 

 
52 – Apresentação dos “Cadernos de Cultura: História & Património de Aveiro” - 
Lançada Open Call para a segunda edição; Candidaturas até 18 de julho 
 

 

A CMA apresentou no dia 14 de maio, a primeira edição dos “Cadernos de Cultura: História 

& Património de Aveiro”, um importante contributo para a perceção e interpretação da história de 

Aveiro e dos seus bens culturais. 

Apresentado no ATLAS Aveiro – Edifício Fernando Távora o momento contou com a 

presença do Presidente da CMA que realçou “esta nova aposta da Câmara de Aveiro em aprofundar 

o estudo, promover o conhecimento e desenvolver o papel da Cultura como fator distintivo da 

Cidade, do Município e da Região de Aveiro, registando o trabalho da equipa que concebeu e 

concretizou o projeto dos Cadernos de Cultura, sob a coordenação do Vereador Miguel Capão 
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Filipe”, disse, referindo também que “lançamos hoje o novo mapa / roteiro do centro da Cidade de 

Aveiro que assenta no assinalamento dos principais valores patrimoniais que marcam Aveiro”. 

Esta publicação, de periodicidade anual, tem como objetivo basilar a partilha de trabalhos 

científicos junto do público em geral e, em particular, dos munícipes aveirenses. São considerados 

prioritários, em termos de publicação, os estudos científicos que dizem respeito ao Município de 

Aveiro. 

Contudo, esta revista está aberta a colaborações científicas com o propósito de fomentar a 

comunicação entre investigadores e profissionais das áreas da Cultura, da História e do Património, 

contribuindo, desta forma, para a compreensão e divulgação da História Local e Regional. 

Além da versão impressa, a edição é também disponibilizada em suporte digital na página 

web da Rede de Bibliotecas do Município de Aveiro, em: http://rbma.cm-aveiro.pt/Catalog/ . 

Open Call 2.ª edição 

É neste contexto de apresentação da sua primeira edição, que a CMA lança a Open Call 

para a submissão de artigos para o segundo número da revista “Cadernos de Cultura: História & 

Património de Aveiro”, desta vez dedicado ao tema da Cerâmica. 

O prazo para a referida submissão decorre até ao dia 18 de julho de 2021 e todos os 

interessados deverão consultar as Normas de Publicação anexas e enviar o artigo através do email 

arquivo.historico@cm-aveiro.pt. 

Em 2021, realiza-se a 15ª edição da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro, 

um evento estratégico na programação cultural do Município, cuja relevância e a vasta cadeia de 

parcerias estabelecidas (a nível local, nacional e internacional), conjugadas com a candidatura de 

Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, leva a que a Câmara de Aveiro entenda dedicar o 

segundo número da Revista à Cerâmica, procurando, desta forma, contribuir para o enriquecimento 

da historiografia da Região de Aveiro, concorrendo para uma maior diversidade de estudos sobre a 

cerâmica e a criação artística, reveladora da importância que esta temática tem no território. 
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53 – Esgueira avança na qualificação urbana e na capacitação da área de atividades 
económicas 
 

 

O Presidente da CMA dedicou o dia 15 de maio, para visitar algumas das principais obras 

em curso na Freguesia de Esgueira, com destaque para as obras do seu Centro Urbano e da Área 

de Atividades Económicas (AAE) – Aveiro Norte. O Presidente da Câmara foi acompanhado pela 

Presidente da Junta de Freguesia Ângela Almeida e por alguns Autarcas Municipais e da Freguesia. 

Investimento de 2,1 M€ na qualificação urbana 

Num dia dedicado às várias obras e projetos em desenvolvimento nas várias localidades de 

Esgueira, destaca-se a visita à obra de requalificação urbana do Bairro do Carramona, um novo 

investimento da CMA de 300.000 €, que acontece nas ruas Padre Manuel Marques Ferreira, Dr. 

Artur Alves Moreira, Manuel Melo Freitas e D. Domingos Fernandes, visando a reorganização e 

reabilitação dos espaços destinados ao peão, estacionamento automóvel e espécies arbóreas 

existentes, bem como a requalificação da via e a renovação das infraestruturas, constituindo uma 

importante operação de requalificação urbana. 

O Presidente apresentou também o projeto de qualificação do Núcleo Central de Esgueira, 

que vai compatibilizar as utilizações, de modo a privilegiar os espaços de estadia, promover a 

acessibilidade, melhorar as condições para os modos suaves, aumentando a qualidade dos espaços 

e a sua atratividade. A empreitada, no valor de 1.021.922,20€ recebeu esta semana o visto do 

Tribunal de Contas que lhe permite a entrada em obra nos próximos meses. 

Estas duas obras têm como objetivo principal dar condição plena de Centro Urbano de 

Esgueira, sendo para isso fundamental a construção, em breve, da nova rotunda na Rua de Viseu (a 

nascente do túnel de Esgueira). Um investimento da CMA de 845.920,97€, visando melhorar a 

acessibilidade e qualificar o eixo de ligação ao núcleo central de Esgueira e à Avenida Vasco 

Branco. 

Além da construção da rotunda propriamente dita, com espaços verdes e arborização, a 

empreitada vai providenciar a sua devida ligação à Rua Padre José Maria Taborda e à Avenida 

Manuel Maria da Rocha Colmieiro, assim como proceder à construção do novo troço de arruamento 

(com passeios, paragens de autocarro e baias de estacionamento) para ligar a nova rotunda à Rua 

Pedro Vaz D’Eça. 
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Estas empreitadas são opção política estratégica da CMA, fazendo parte do Plano de Ação 

para a Regeneração Urbana do PEDUCA / Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade 

de Aveiro. 

Concluída Rotunda do “Solar das Estátuas” 

No âmbito da qualificação viária, está concluída a construção de uma nova rotunda na 

Avenida Europa, junto ao Restaurante “Solar das Estátuas”, um investimento de 411.314,53€ que 

resolveu um dos pontos negros da rede viária municipal, garantindo a boa sustentabilidade das 

acessibilidades à AAE – Aveiro Norte, à Avenida Europa e ao Centro de Esgueira, assegurando o 

reordenamento e a segurança do tráfego rodoviário e de peões. 

Inauguração do Polidesportivo da Belavista 

Outro dos momentos importantes do dia foi a inauguração do Polidesportivo da Belavista, 

uma obra da Junta de Freguesia de Esgueira de 27.000€, com apoio financeiro da CMA no valor de 

15.000€. Este campo, dedicado à prática do futebol, vai funcionar como importante polo social e de 

confraternização da localidade da Bela Vista. 

A obra de construção da Casa Mortuária do cemitério de Esgueira também mereceu atenção 

dos autarcas, que estiveram no local a acompanhar o desenvolvimento da empreitada, uma obra da 

Junta de Freguesia e apoio da CMA, com custo global de 50.000€. 

Visita às obras da Rua dos Ervideiros e da Rua João Francisco Casal 

Em fase final de execução encontra-se a Rua João Francisco Casal no valor de 421.350€, 

um importante eixo de ligação entre a malha viária urbana, a Avenida Europa e a AAE – Aveiro 

Norte. A empreitada tratou de substituir o pavimento, a construção de novos passeios em toda a sua 

extensão e em ambas as margens da via, a qualificação e ampliação das áreas de estacionamento e 

a substituição da sinalização vertical e horizontal. 

Foi também criado um corredor ciclável diferenciado, sendo que na maior parte da sua 

extensão trata-se de um corredor partilhado entre peões e ciclistas, além das novas zonas de 

estacionamento de automóveis, de motociclos e de pessoas com mobilidade reduzida. Por se tratar 

de uma zona de potencial risco ao nível dos incêndios, foi implementada uma nova rede de 

distribuição de água para incêndios. 

Ao mesmo tempo, está em pleno desenvolvimento a obra de qualificação da Rua dos 

Ervideiros (incluindo a Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca), no valor de 1,5M€, que se situa 
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entre os núcleos periurbanos a nascente da cidade e funciona como o único eixo Norte-Sul que liga 

os dois polos consolidados da Área de Atividades Económicas (AAE) – Aveiro Norte (conhecida 

como a Zona Industrial da Taboeira). 

O Presidente da CMA aproveitou o momento para explicar a importância desta via para a 

AAE e que pode ver em: https://twitter.com/PresCMAveiro/status/1393579087394914305  

Área de Atividades Económicas 

As obras na Rua João Francisco Casal, Rua dos Ervideiros, Rua da Boavista, Rua da 

Carreira e a construção da Rotunda do Solar das Estátuas assumem uma importância capital na 

estratégia de ampliação e estruturação da Área de Atividades Económicas – Aveiro Norte, que visa 

melhorar as condições de trabalho das empresas aí localizadas e aumentar a sua atratividade para 

novos investimentos privados, esta obra servirá para adequar a via à função de ligação da 

plataforma multimodal (ligação ferroviária e marítima) até ao nó da A25 (ligação rodoviária), junto ao 

Estádio Municipal de Aveiro, adequando a via às unidades fabris e as áreas de habitação e criando 

uma alternativa de qualidade à Avenida Europa no acesso à AAE – Aveiro Norte. 

Complexo de Campos de Treino do EMA 

A terminar o percurso por Esgueira, a comitiva da CMA e da JF Esgueira visitaram o 

Complexo de Campos de Treino do Estádio Municipal de Aveiro, que está em franco 

desenvolvimento, prevendo-se que esteja disponível para utilização já no início da época 2021/2022. 

Uma visita que contou com a companhia do Presidente do SC Beira-Mar, Afonso Miranda, e do 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Jorge Greno. 

Um investimento da CMA de 2,8M€, que será entregue à gestão do Beira-Mar, que 

procederá à instalação da sua Academia de Formação, no âmbito de um protocolo de gestão entre 

as duas entidades. Este é um importante investimento a realizar na área envolvente do EMA que 

significa o concretizar da aposta de desenvolvimento e de dinamização desta zona de equipamentos 

desportivos do Município de Aveiro. 
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54 – 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 CMA 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. 

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. 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 68

 

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. 

O vídeo de apresentação das três obras está disponível em: 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. 
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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 
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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. 

 

 
55 – Requalificação urbana da envolvente à EB 2,3 de Cacia e ligação à Avenida 
Europa 
 

 

O Executivo Municipal, na sua Reunião Camarária de 20 de maio, deliberou aprovar o 

projeto de execução e autorizar a abertura do concurso público, com o valor base de 1.415.974,38€ 

para a requalificação urbana da envolvente à EB 2,3 de Cacia e a ligação à Avenida Europa. 

De forma global, o projeto prevê para o reperfilamento da Avenida Fernando Augusto de 

Oliveira, com a reformulação dos sentidos de tráfego, o redimensionamento do perfil transversal dos 

arruamentos, a criação de uma ciclovia e de baias de estacionamento de veículos motorizados, a 

construção de um espaço de estar e de uma paragem de autocarro junto à entrada para a Escola e a 

criação de um espaço verde de lazer com enquadramento na linha de água existente nas 

imediações da Escola. 

Tendo em conta a preocupação dos fluxos viários em direção ao estabelecimento de ensino 

foram redefinidos os sentidos de tráfego quer nas vias transversais, quer na Avenida Manuel Lopes 

Pereira e via que circunda os limites da escola. A Avenida Manuel Lopes Pereira sendo uma via 

estruturante da urbanização, passa a sentido único, de sudeste para nordeste, permitindo que a 
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saída das nossas crianças e jovens das viaturas se faça diretamente para o passeio, o que permite 

um aumento da segurança e conforto para todos. 

Árvores e Ciclovia 

Nas vias que circundam o perímetro exterior da Escola, a CMA optou pela manutenção das 

árvores existentes, criando um perfil de via compatível com os espécimes arbóreos existentes. 

O projeto prevê também uma ciclovia que permite percorrer o perímetro da escola, a 

Avenida Manuel Lopes Pereira, Rua Engenheiro Jaime Rodrigues Nina, e a área de lazer. A ciclovia 

pretende estimular movimento pedonal e ciclável no bairro, que permita dar alguma vida à 

envolvente e promova a prática de passeios ao ar livre e o estímulo à abertura de estabelecimentos 

comerciais. 

 

 
56 – Adjudicada nova empreitada de pavimentações em Cacia 
 

 

Na sua Reunião de Câmara de 20 de maio, o Executivo Municipal deliberou adjudicar um 

novo pacote de pavimentações na Freguesia de Cacia e na localidade de Nariz, pelo valor de 

1.283.925,21€, à empresa Construções Carlos Pinho, Lda.. 

Os trabalhos vão incidir na requalificação da pavimentação, execução de redes de águas 

pluviais, sinalização vertical e horizontal e pequenos arranjos urbanísticos, em 20 arruamentos, com 

uma extensão total de 9 kilómetros. 

Com mais esta intervenção vamos incrementar as condições de conforto e segurança para 

peões e condutores da Rede Viária Municipal. 

 

 
57 – CMA emite parecer favorável e isenta de taxas a criação de Unidade de Cuidados 
Intermédios no Hospital Infante D. Pedro 
 

 

O Executivo Municipal deliberou, na sua Reunião Camarária de 20 de maio, a emissão de 

um parecer prévio favorável à criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios no Hospital Infante 

D. Pedro / Centro Hospitalar do Baixo Vouga, isentando de taxas esta operação, já que se trata de 

uma empreitada fundamental no quadro da qualificação deste Hospital. 
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Recordamos que a operação de grande ampliação e qualificação deste Hospital é uma 

causa que a CMA partilha e luta em equipa com o Centro Hospitalar do Baixo Vouga e com a 

Universidade de Aveiro, de forma a termos uma oferta com maior expressão quantitativa e qualitativa 

na fundamental área dos Serviços de Saúde aos Cidadãos. 

 

 
58 – Contrato de comodato com a Fábrica da Igreja Paroquial de Nariz 
 

 

Na sua Reunião Camarária de 20 de maio, o Executivo Municipal deliberou, mediante a 

celebração de Contrato de Comodato, a firmar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Nariz, ceder a 

antiga Escola Primária de Nariz (que mais recentemente foi Jardim de Infância), na Rua Prof. 

Gelásio Rocha, para o projeto social “Cantinho Solidário”. 

A cedência sem qualquer custo e por um período inicial de cinco anos, renovável, vai apoiar 

um projeto social que tem como objetivo, o serviço direto e apoio a pessoas em situação de pobreza, 

doentes, reclusos, portadores de deficiência, migrantes e minorias étnicas. 

 

 
59 – Feira do Livro de Aveiro - “Teatro” - 28 de maio a 13 de junho 
 

 

A CMA organizou a 45.ª edição da Feira do Livro de Aveiro num novo espaço: a envolvente 

do ATLAS Aveiro, sublinhando a temática do Teatro, género literário, em homenagem à 

comemoração dos 140 anos do Teatro Aveirense, esta edição da Feira do Livro decorrerá na 

envolvente do ATLAS Aveiro.  

A Feira do Livro, referenciada no Plano Estratégico para Cultura da CMA como uma das 

iniciativas culturais e criativas municipais de caráter regular, pretende continuar a ter impacto 

Regional e Nacional ao reunir em Aveiro, uma cidade que assume a Cultura e a Criatividade como 

fatores centrais da sua vida coletiva, personalidades de relevo da literatura nacional e internacional e 

promover os autores Aveirenses, assim como contribuir para a sustentabilidade do comércio livreiro 

local. Esta iniciativa, prevista no Plano Estratégico para a Cultura, reflete a forte aposta de Aveiro na 

dimensão cultural, consubstanciada numa visão estratégica de longo prazo com o episódio da 

candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 em destaque. 
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Com um programa constituído por lançamentos de livros, conversas com escritores, tertúlias 

e dias temáticos, a CMA procurou realizar um evento literário de referência nacional, na Região de 

Aveiro. O certame, que foi um dos “grandes eventos” na cidade após-confinamento, contou com um 

plano de contingência e muitas medidas de prevenção e segurança, tendo todas as atividades da 

programação uma lotação limitada e inscrição obrigatória.  

Vários “Dias” temáticos 

O programa contou ainda com a presença de diversos autores nacionais, muitos de 

referência e figuras mediáticas, autores da Cidade e Região de Aveiro, e apresentou uma vasta 

programação na área da música e do teatro, com especial destaque para os dias temáticos, 

destacando-se o Dia da Poesia, o Dia do Autor Aveirense, o Dia do Livro Infantil e o Dia da Saúde e 

da Alimentação. 

Exposição “Fanzine Ultra Violenta” 

O ATLAS Aveiro recebeu, sob a curadoria de Miguel Correia, a exposição “Fanzine Ultra 

Violenta” dedicada à cultura visual alternativa, publicação independente, artes plásticas e design 

experimental. Esta mostra teve como elemento principal os trabalhos artísticos criados para os 12 

números do Fanzine Ultra Violenta. Esta publicação resulta de um projeto de exploração visual e 

conceptual que agrega artistas nacionais e internacionais. Cada um dos números tem um tema 

único, onde quatro a cinco artistas fazem a sua interpretação livre, resultando num registo visual que 

se estende desde a cultura punk e grunge, até à cultura urbana do grafitti, passando pelos 

manifestos do movimento artístico dadaísta. Para além da exposição serão ainda desenvolvidos 

diversos workshops de Stencil, gravura em embalagem cartonada, patchwork embutido, caligrafia e 

lettering, cianotipia, impressão em risografia, ilustração e colagem e ainda em edição de fanzines, 

lecionados por artistas que fazem parte do coletivo tais como: Joana de Matos, Mário Afonso, Miguel 

Correia, Miguel Crespo, Rogério Guimarães, Rute Myriam, Sara Bandarra, Sofia Monteiro e Helena 

Zália. 

Leitores à conversa com autores 

A Feira do Livro decorre na Praça da República, onde o público encontrou as últimas 

novidades da literatura e o célebre Livro do Dia, bem como o Espaço Autores para poder conversar 

com os seus autores favoritos ou descobrir novos talentos literários. 
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Num processo contínuo de crescimento, a Feira contou com representações de livreiros 

aveirenses (Livraria Santa Joana, Livraria ABC, Socodante Livraria Técnica, Angels Formula- 

Alfarrabista, Ror de Livros, IBOOK, Livraria Bertrand, Livraria Gigões & Anantes, FNAC, CTT, CMA - 

Edições municipais), representando as principais editoras nacionais. 

Programa de animação 

A Feira do Livro apresentou um programa de animação cultural diversificada, com atividades 

para todos os gostos e para todas as idades. Muitos momentos musicais protagonizados por 

agentes locais, numa clara aposta no apoio ao setor cultural local. 

Workshops, contos, música para bebés, poesias, teatro e muito, muito mais. 

 

 
60 – Assembleia Municipal Jovem - 50 alunos do 9.º e do 10.º ano debateram sobre 
temas e causas para o Município de Aveiro 

 
 

Nos dias 11 e 13 de maio de 2021, a CMA promoveu a Assembleia Municipal Jovem, com 

duas sessões distintas, dirigidas aos alunos do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário respetivamente. 

Esta atividade, direcionada para os estabelecimentos de ensino do Município de Aveiro, 

envolveu cerca de 50 alunos do 9.º e do 10º ano de escolaridade, além de 12 docentes, com o 

objetivo primordial de promover junto dos alunos o exercício do direito de cidadania, os valores da 

democracia e da participação cívica, através da reflexão e o debate de assuntos propostos pelos 

Alunos. 

As Sessões foram dirigidas pelo Presidente da CMA e pelo Presidente da Assembleia 

Municipal de Aveiro, Luís Souto, com a participação do Vereador João Machado e do Adjunto do 

Presidente da CMA, Rogério Carlos. 

No dia 11 de maio, dado número de participantes e o plano de contingência, a sessão foi 

realizada no Centro de Congressos de Aveiro, participaram 30 alunos e sete Professores das 

Escolas Básicas Castro Matoso, São Bernardo, Aradas, João Afonso, da Escola Básica e 

Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, Escola Secundária José Estevão e da Escola Profissional de 

Aveiro. As Moções apresentadas incidiram sob as temáticas dos “Direitos dos Animais”, “Rede de 

voluntariado”, “Economia Circular”, “Assédio sexual no quotidiano” e “Violência doméstica e no 

namoro”. 
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A sessão dirigida aos alunos do 10.º ano decorreu no dia 13 de maio, no Edifício da Antiga 

Capitania de Aveiro onde participaram 21 alunos e cinco Professores das Escolas Secundárias, Dr. 

Mário Sacramento, José Estevão, Homem Cristo, Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães 

Lima e da Escola Profissional de Aveiro. 

O debate visou as matérias dos “Ecopontos na Cidade”, “Aveiro, Cidade mais feliz”, 

“Violência doméstica e seu combate em Aveiro”, “Bola na mão” e “Viver em conforto na Cidade”. 

Nos dois dias de Assembleia Municipal os debates foram bastante participativos, o confronto 

de ideias e a procura de soluções proporcionou, uma vez mais, o exercício do direito de cidadania, 

os valores da democracia e da participação cívica, o estimulo e a preparação das futuras gerações 

para um maior envolvimento e intervenção na comunidade. 

 

 
61 – 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 CMA esteve durante o dia 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. 

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 refeitório e biblioteca, 

e contará com o aumento da área de recreio da Escola, tendo a CMA adquirido um terreno no valor 

de 13.000€. 
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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, o Presidente 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 
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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. 

 

 
62 – Levantamento hidrográfico dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro 
 

 

No âmbito do contínuo cuidado e gestão da manutenção dos muros e dos canais urbanos da 

Ria de Aveiro no centro da Cidade de Aveiro, levado a cabo pela CMA foi feito um levantamento 

hidrográfico dos canais. 

O referido trabalho teve como objetivo conhecer as características e o estado dos fundos 

dos canais, tendo em vista o desenvolvimento de operações de limpeza de materiais depositados, a 

realizar com os devidos cuidados técnicos, mantendo as cotas de fundo de projeto inalteradas. 
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63 – Limpeza de paredes no centro da Cidade 
 

 

A CMA tem em curso uma operação de limpeza e manutenção das paredes das passagens 

rodoviárias e dos muros dos canais urbanos da Ria de Aveiro, levada a cabo pela empresa Perene 

S.A., pelo valor de 45.080,59€. 

A intervenção cuida também da remoção dos grafitis nas principais artérias da Cidade que 

aqui divulgamos: 

- Túnel da Avenida Central; 

- Túnel da Rua do Cais da Fonte Nova; 

- Túnel da Avenida de Santa Joana; 

- Túnel da Avenida Dr. Lourenço Peixinho; 

- Túnel da Avenida Europa (Esgueira); 

- Passagem inferior da Avenida Europa (Vilar) 

- Túnel da Avenida Europa (Aradas); 

- Parede junto ao Canal do Côjo; 

- Parede do deck do Hotel Meliã Ria; 

- Muros dos canais urbanos da Ria de Aveiro; 

- Muro do Parque Infante D. Pedro. 

 

 
64 – Teatro Aveirense apresenta Novas Cronologias do Som   
 

 

Como pode uma pandemia afetar a nossa forma de escutar? E que impacto poderá esta ter 

sobre os nossos modos de fruir e de criar arte sonora? O projeto New Chronologies of Sound 

pretende gerar um debate em torno destas questões, inaugurando-se com a publicação de uma 

invulgar coleção de peças sonoras baseadas em gravações de campo, numa encomenda do Teatro 

Aveirense / CMA à associação Navalha e à sua editora VIC NIC, no âmbito do programa municipal 

“Cultura em Tempos de (In)Certeza”. 

Com curadoria de Hugo Branco, diretor artístico da VIC // Aveiro Arts House, e lançamento 

em formato vinil, CD e digital, a coleção reúne alguns dos artistas e investigadores sonoros mais 
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relevantes desta área, a nível internacional, nacional e local, entre os quais se podem destacar 

Matthew Herbert (UK), AGF (DE), Lawrence English (AU), Kyoka (JP), Budhaditya Chattopadhyay 

(IND), Natalia Valencia Zuluaga (CO), Gustavo Costa (PT) ou Diana Combo (PT). 

O lançamento do projeto teve lugar no dia 12 de junho no GrETUA, em Aveiro, e contou com 

uma atuação colaborativa de BJ Nilsen, Jorge Barco, Diana Combo e Hugo Branco (22h00), 

antecedida por uma mesa redonda com os mesmos intervenientes e moderação da investigadora 

Ana Flávia Miguel (21h00). O evento arrancou às 15h00 com um workshop orientado por Gustavo 

Costa, da Sonoscopia, em torno da utilização de gravações de campo em contexto artístico. 

Na sequência de um apoio da Direção-Geral das Artes e das parcerias estabelecidas com 

organizações como o MAMM, o INET-md, a MUSA ou o AEJE, o projeto original ramificou-se ainda 

em outras direções promissoras, tais como uma exposição que se realizará no Museu de Arte 

Moderna de Medellín, na Colômbia; um banco de sons gratuito, constituído por gravações usadas 

pelos artistas na composição das suas faixas; e uma seleção de ensaios teóricos intitulada A 

Collection of Whispers onde se reflete, a partir de uma perspetiva sonora, sobre os impactos que 

esta pandemia teve na perceção coletiva do tempo. 

De facto, todo e qualquer evento de dimensões planetárias - como uma guerra ou uma 

pandemia - gera uma nova relação “antes-durante-depois”, coletivamente percebida. Se o “antes” se 

refere àquilo que temos hoje tendência a identificar com a normalidade, e o durante se refere à atual 

situação de confinamento, desconfinamento ou reconfinamento (dependendo do contexto), o 

“depois” insiste ainda - e talvez mais do que nunca - em se apresentar como enigma absoluto, 

infinitamente aberto a novas especulações, expectativas e ansiedades. Talvez este conjunto de 

obras sonoras possa fornecer pistas relevantes para uma reflexão, abraçando uma ampla 

diversidade de geografias - Amesterdão, Medellín, Nova Iorque, Shizumi, Aveiro e outros lugares - 

assim como diferentes registos estéticos e latitudes processuais, num espectro que vai desde as 

paisagens sonoras puras às gravações de campo processadas ou mesmo à utilização mais musical 

dos sons recolhidos. 
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65 – São Bernardo com obras e projetos em curso 
 

 

O Presidente da CMA esteve durante o dia de quarta-feira, 26 de maio, a visitar algumas das 

principais obras em curso na Freguesia de São Bernardo, com destaque para a inauguração da nova 

Escola Básica (EB) de São Bernardo e a inauguração da remodelação da Unidade de Saúde 

Familiar de São Bernardo. 

O Presidente foi acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia, Henrique Vieira e por 

alguns Autarcas Municipais e da Freguesia. 

Este périplo integrou 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. 

Inauguração da Escola Básica de São Bernardo 

Recordando que a nova EB n.º2 de São Bernardo abriu portas a 2 de março de 2020, o 

Presidente da CMA, com a presença do Diretor do Agrupamento de Escolas José Estevão, 

Fernando Delgado, inaugurou de forma simbólica o Edifício. 

A nova EB de São Bernardo, um investimento global da CMA de 1 milhão de euros com 

comparticipação da União Europeia através do FEDER no valor de 763.253,73€, é um edifício de 

arquitetura contemporânea que oferece espaços confortáveis e luminosos. Constituída por oito salas 

distribuídas por dois pisos, conta também com uma sala polivalente com galeria superior e com 

importante nota ambiental e de eficiência energética possui painéis solares no telhado para 

fornecimento de energia. 

Nas breves palavras que proferiu após o descerramento da placa alusiva à conclusão da 

obra, o Presidente da CMA aproveitou o momento “para agradecer toda a compreensão ao Corpo 

Docente, Não Docente e Encarregados de Educação, pelo apoio dado ao longo do período de obra, 

sempre difícil e perturbador no normal funcionamento de uma Escola, mas que como se pode 

constatar, bem justificado pelas excelentes condições de trabalho que estão ao dispor da 

Comunidade Escolar da EB n.º2 de São Bernardo” referiu. 

À saída a comitiva visitou a obra em curso de qualificação da envolvente à Escola, onde se 

está a executar um profundo trabalho de compatibilização de utilizações, de modo a privilegiar os 

espaços de estadia, promover a acessibilidade, melhorar as condições para os modos suaves, 
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aumentar a qualidade de espaços e incrementar a atratividade, fundamental para captar novas 

dinâmicas na utilização do espaço público.  

No âmbito da obra de qualificação da envolvente à Escola, esta zona da localidade de São 

Bernardo ficará com 120 novas árvores, mantendo-se 31 das pré-existentes: no final desta operação 

são mais 34 árvores (+ 30%) do que as existentes antes da obra de qualificação urbana, com as 

espécies devidamente escolhidas e a plantação correta e no devido lugar, compatibilizados com 

corredores pedonais espaçosos e seguros, tal como é possível assistir no vídeo publicado no Twitter 

oficial do Presidente: 

https://twitter.com/PresCMAveiro/status/1397519522546991104  

Remodelação da USF de São Bernardo 

Concluída em 2019, mas também sem a possibilidade de se realizar o devido 

assinalamento, por causa dos constrangimentos causados pela Pandemia de Covid-19, foi esta 

manhã descerrada a placa que assinala a remodelação da Unidade de Saúde Familiar de São 

Bernardo. Um momento que contou com a presença do Diretor do ACES Baixo Vouga, Pedro 

Almeida e do Padre Luís Barbosa, além do Presidente da CMA e do Presidente da Junta de 

Freguesia de São Bernardo. 

A intervenção, no valor de 100.000€, teve como objetivo melhorar as infraestruturas, 

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, sendo cofinanciada pelo Centro 2020, no âmbito do Pacto de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

Estrada de São Bernardo 

Prossegue a bom ritmo a obra de reabilitação da Estrada de São Bernardo, no seu troço 

mais a Norte, entre a rotunda na Avenida Europa (junto ao Pingo Doce) e o cruzamento com a Rua 

de Santa Eufémia, representando um investimento da CMA no valor de 445.200€, em execução pela 

empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda. 

A opção da CMA de avançar para a reabilitação deste troço, visa essencialmente o facto de 

se tratar de um importante eixo de ligação à cidade consolidada, que necessita de ver renovada a 

sua pavimentação e espaço público. Com esta obra vamos melhorar as condições rodoviárias e 
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também as condições de segurança e bem-estar para os moradores e as muitas crianças que aqui 

circulam, tendo em conta os estabelecimentos de ensino e recintos desportivos circundantes. 

Mais obras e projetos: 

Requalificação da Fonte dos Amores e do parque do Alto da Urbe 

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

inauguração da requalificação da Fonte dos Amores, com o reordenamento da zona verde, a criação 

de uma nova zona de estar e de lazer e dando destaque e dignidade cultural, patrimonial e histórica 

à supracitada Fonte. O Presidente da CMA e o Presidente da Junta de São Bernardo inauguraram 

também a obra de qualificação do parque do Alto da Urbe, um espaço integrado numa urbanização, 

que incorpora agora um novo parque infantil e que contou também com uma reorganização do 

espaço verde. 

Tratam-se de investimentos da Junta de Freguesia de São Bernardo no valor de 42.000€ 

com apoio financeiro da CMA através da delegação de competências no valor de 38.000€. 

Projeto de qualificação da envolvente à Aldeia Desportiva e do Parque de São 

Bernardo 

Foi também apresentado o projeto que visa requalificar toda a zona envolvente à Aldeia 

Desportiva de São Bernardo, com a recuperação de zonas pedonais, a reorganização do 

estacionamento e das áreas dedicadas ao lazer e à recriação nos espaços verdes. 

Por fim apresentámos o projeto de reformulação da zona do Parque de São Bernardo e da 

Alameda Padre José Félix de Almeida, a ser construída entre a Igreja Paroquial e as traseiras da 

sede da Junta de Freguesia. 

 

 
66 – Feira Vocacional e Profissional 2021 em formato digital com balanço muito 
positivo 
 

 

A 5.ª edição da Feira Vocacional e Profissional, promovida pela CMA, realizou-se nos dias 

20 e 21 de maio, em formato virtual, na plataforma https://feiravocacional2021.cm-aveiro.pt/, com um 

balanço muito positivo. 

Esta edição contou com a presença de 72 expositores (21 entidades do ensino básico, 

secundário e profissional; 23 entidades do ensino superior; 11 instituições governamentais e/ou 
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associações; 5 entidades das forças armadas e 12 outras entidades); e com um programa de 

atividades variado, integrando 48 sessões de informação, distribuídas por três salas virtuais. 

Ao longo de dois dias de evento, a 5ª edição da Feira Vocacional e Profissional foi visitada 

por cerca de 3300 pessoas e cerca de 1870 pessoas assistiram às diversas atividades, distribuídas 

por 18 sessões de informação, promovidas por instituições de ensino superior; 13 sessões 

dinamizadas por agrupamentos escolares ou escolas de ensino profissional e 11 iniciativas, 

asseguradas por outras instituições e associações. 

Com o intuito de proporcionar aos alunos do 8.º ao 12.º ano, o acesso e o contacto com 

diversas entidades do sistema educativo, contribuindo assim para a descoberta das suas vocações e 

escolhas profissionais, a plataforma https://feiravocacional2021.cm-aveiro.pt/ e todos os conteúdos 

digitais apresentados pelos expositores manter-se-ão disponíveis até ao dia 21 de junho. 

 

 
67 – Evento final do Concurso “Uma ideia, um projeto, uma ação” 
 

 

Realizou-se nos passados dias 20 e 21 de maio, os eventos finais do Concurso “Uma Ideia, 

um Projeto, uma Ação”, relativos à Edição de 2019/2020 e à Edição de 2020/2021, respetivamente. 

O Concurso está inserido no Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA) e é 

cofinanciado pelo Centro 2020 no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar (PIICIE) da Região de Aveiro / “Educ@RA”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro (CIRA). 

Esta iniciativa pretende incutir nas Crianças e Jovens dos Estabelecimentos do Ensino 

Básico do Município de Aveiro, uma cultura de participação, iniciativa e responsabilidade através do 

apoio ao desenvolvimento de projetos na comunidade educativa, versando este apoio na 

capacitação dos docentes, considerandos como agentes de mudança, e na atribuição de verbas 

monetárias à implementação dos projetos. 

Os eventos finais contaram com a participação de todos os projetos financiados pelo 

Município: 

Dia 20 de maio, Edição de 2019/2020: 

 Jardim Sensorial - EB das Barrocas;  

 Lanche sem Plástico é Fantástico - EB de Santiago;  
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 Crescer Explorando - EB João Afonso;  

 Greenhouse – A Plantar Aveiro e Em Cena – do Palco para a Vida - EB 2, 3 de 

Cacia;  

 Pegada Literária – Faz a Tua! - EB de Azurva;  

 D’Eixo o Plástico – Balsinhas  e Descobrir Sentidos - EB 2, 3 de Eixo;  

 Biblioteca Atelier - Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima;  

 Mini Chefes e Aconchego – EB dos Areais;  

 (Re)Temperar com Saúde - EB da Presa;  

 Laboratório de Plantas - EB 2 de São Bernardo;  

 Eco(m)Lazer – EB de Aradas;  

 Remodelar, Fazer e Aprender – EB de Mamodeiro;  

 The Studio - Escola Castro Matoso. 

Em termos de indicadores, esta edição do concurso apoiou financeiramente 16 projetos e 

contou com o envolvimento de 13 Escolas, 2021 Alunos e 137 docentes. 

 

Dia 21 de maio, Edição de 2020/2021: 

 Ar Livre - EB de Santiago;  

 Sentidos Escondidos Menos nos Ouvidos - EB da Glória;  

 Desporto é Vida - EB de São Jacinto;  

 Pegada Literária - EB de Azurva;  

 Sala de Aula do Futuro e Sentir o Corpo - EB 2, 3 de Eixo;  

 Mãos na Terra - Escola Dr. Mário Sacramento;  

 Eco(n)Viver -  EB 2, 3 de Aradas;  

 Biblioteca Studio - Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima;  

 Mediação – Além Muros -  EB1 de Taboeira;  

 Oficina dos Brinquedos e Tabuleiro de Jogos - EB da Quintã do Loureiro;   

 “Let’s do Science” e “Greenhouse - EB 2, 3 de Cacia;  

 Saber com Sabor - EB de Mamodeiro;  

 The Studio 2.0 - Escola Castro Matoso;  
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 Espaço Exterior - EB2 de São Bernardo;  

 Brincadeiras no Recreio -  EB1 de São Bernardo;  

 Laboratório de Som - EB 2, 3 de São Bernardo. 

 

Em termos de indicadores, esta edição do concurso apoiou financeiramente 19 projetos e 

contou com o envolvimento de 16 Escolas, 3087 Alunos e 160 docentes. 

O Concurso “Uma Ideia, um Projeto, uma Ação” já conta com a realização de 5 Edições e é 

um caso de sucesso, uma vez que envolve anualmente toda a comunidade educativa e promove, 

igualmente, a partilha de boas práticas em todos os docentes e alunos que integram o processo.  

Números: 

 Projetos Escolas Alunos Docentes Financiamento 

2016/2017 6 5 800 141 5.000€ 

2017/2018 8 6 1657 96 10.000€ 

2018/2019 11 11 1640 109 10.000€ 

2019/2020 16 13 2023 137 15.000€ 

2020/2021 19 16 3087 160 20.000€ 

Total 60 20 9207 643 60.000€ 

 

 
68 – Câmara Municipal em Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz 
 

 

O Presidente da CMA esteve no dia 29 de maio, a visitar algumas das principais obras em 

curso na União de Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, com destaque para a 

inauguração da qualificação da Rua Direita de Verba, da Ponte de Requeixo, além do 

descerramento das placas toponímicas do antigo Presidente de Junta, Antero Santos e do antigo 

Pároco de Nossa Senhora de Fátima, Artur Tavares de Almeida. 

O Presidente da Câmara foi acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia, Miguel 

Silva e por alguns Autarcas Municipais e de Freguesia. 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 86

 

Este périplo encerrou a visita a todas as dez Freguesias do Município, no âmbito das 

diversas ações que a CMA levou a cabo por Todo o Município, enquadradas nas celebrações do 

Feriado Municipal, cujo dia se assinalou a 12 de maio. 

Inauguração da Rua Direita de Verba 

Concluída em 2020, mas sem possibilidade de inauguração devido à Pandemia de Covid-19, 

foi inaugurada a Rua Direita de Verba, numa ação simbólica da CMA que pretendeu realçar uma 

obra muito importante para o aumento da qualidade de vida dos Cidadãos residentes, e também ao 

nível da qualidade da ligação rodoviária às povoações próximas dos Municípios de Aveiro, Oliveira 

do Bairro, Ílhavo e Vagos. 

A reabilitação da Rua Direita de Verba representou um investimento da CMA de 459.722€, 

realizada pela empresa Civibérica – Obras Civis, S.A.. 

Esta obra de qualificação urbana integrou a construção das infraestruturas de águas pluviais 

ao longo de todo o traçado, assim como a instalação da rede de gás natural numa extensão de 390 

metros, além da repavimentação total do arruamento. 

Novo acesso à Cafelada / Bica 

Em Mamodeiro, destaca-se a obra de construção da nova via de acesso à Cafelada (zona 

da Bica), em fase final de execução pela empresa Rosas Construtores S.A., num investimento da 

CMA de 200.000€. 

Este novo arruamento já se encontra aberto ao tráfego viário, e permite realizar a ligação 

entre a rotunda de acesso à A1 na EN 235 e a Cafelada, com um percurso que circunda os 

Armazéns Reis. Esta estrada vai aumentar significativamente a segurança dos acessos locais e aos 

Armazéns Reis, terminando com a ligação perigosa e ilegal à estrada nacional. 

O Presidente apresentou ainda a obra da CMA para a formalização da ligação da Rua das 

Hortas – recentemente alcatroada pelos Serviços Técnicos da CMA - à Cafelada, com passagem 

sob a EN 235 e ligação pelo caminho rural existente. Esta ligação vai permitir aos cidadãos e em 

especial aos produtores agrícolas locais, realizar esta travessia em total segurança e num traçado 

apropriado às suas atividades. 

Placa Toponímica a Antero Santos 

O descerramento da Placa Toponímica do antigo Presidente da Junta, Antero Santos, na via 

que liga a Rua da Igreja ao Parque de Merendas, em Nª Sra de Fátima, foi um dos momentos mais 
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emotivos do dia, com a presença da família que agradeceu o gesto da Câmara Municipal e da Junta 

de Freguesia sublinhando a entrega do falecido Antero à causa pública: “a vida dele era a Junta”, 

explicou o filho Mário Santos, acompanhado pela Irmã e pela Viúva de Antero Santos. 

Nas suas palavras de circunstância, o Presidente da Câmara sublinhou “a importância deste 

ato formal de dar valor a quem fez muito pela sua Terra, com a nota de que por mais homenagens 

que lhe possamos fazer, o verdadeiro valor que damos à Vida do Antero, está no coração de cada 

um de nós”. 

Recordamos que na Sessão Solene do Feriado Municipal, a 12 de maio, a CMA atribuiu a 

Antero Santos título póstumo a Medalha de Mérito Municipal em Cobre. 

Neste local e com a presença do Pároco local, Pedro Barros, foi também descerrada a placa 

toponímica do Largo Padre Artur Tavares de Almeida, junto à Igreja de Nossa Senhora de Fátima. O 

Padre Artur foi o primeiro Pároco de Nossa Senhora de Fátima e uma importante figura da terra, 

notabilizando-se pelo seu trabalho de união e criação de pontes entre a comunidade, e que em muito 

foi decisivo para o evoluir da localidade durante a segunda metade do século XX. 

Apresentação do projeto do Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima 

A CMA apresentou, ainda, o projeto de construção do novo Centro Escolar de Nossa 

Senhora de Fátima, que se encontra neste momento em fase de concurso público, com o valor base 

de 2.736.920€. 

Inauguração da Ponte de Requeixo 

A reabilitação da Ponte de Requeixo, que faz a ligação desta povoação a Óis da Ribeira, 

concluída em 2020, teve também o seu ato formal de inauguração, que foi sendo adiado devido à 

Pandemia. 

Um investimento da CMA de 97.744,72€ que veio reforçar as fundações dos pilares e 

qualificar de forma global o tabuleiro, com a reaplicação da calçada, pintura e introdução de 

sinalização vertical. 

Mais obras e projetos: 

Parque de Merendas de Nossa Senhora de Fátima 

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

inauguração do Parque de Merendas de Nossa Senhora de Fátima, localizado na continuidade da 

Rua Antero Santos, nas traseiras do edifício sede da Freguesia. Um investimento da Junta no valor 
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de 40.000€, com apoio financeiro da CMA através da delegação de competências no valor de 

31.000€. 

Cedência da antiga Escola Primária de Nariz à Paróquia 

Na antiga Escola Primária de Nariz, o Presidente e o Padre Pedro Barros assinaram o 

Contrato de Comodato que permitiu a cedência pela CMA, desde já, da Escola à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Nariz, para o projeto social “Cantinho Solidário”. 

 

 
69 – Teatro Aveirense em junho - Música, cinema e atividades para as famílias 
preenchem o programa 
 

 

Prestes a revelar a sua programação de verão, o Teatro Aveirense anunciou as atividades 

para o mês de junho. Música, cinema e atividades para a família fazem parte do programa, 

continuando os eventos a ser apresentados em vários locais da idade devido à obra de reabilitação 

do Teatro Aveirense.  

Começando pela música, o primeiro evento a considerar em junho foi o concerto de André 

Henriques, no dia 3, numa nova sessão do ciclo “Novas Quintas”. O músico, conhecido pelo seu 

percurso na banda Linda Martini, sobe agora ao palco com um álbum a solo, lançado recentemente 

e com grande aceitação junto do público e da crítica. Oportunidade de conhecer uma nova faceta de 

um dos músicos mais seguros do atual panorama musical.  

No dia 12 foi apresentada uma iniciativa muito especial. Trata-se da apresentação de “Novas 

Cronologias do Som”, um projeto com ponto de partida numa edição discográfica e digital com 

figuras como Matthew Herbert, AGF, BJ Nilsen, Lawrence English e outros. Estes criadores 

produziram faixas originais que traduzem o atual estado pandémico, nomeadamente quanto à 

restrição de movimentos, à perceção dos espaços e à escuta dos sons circundantes, tal como 

vividas pelos próprios e toda a população. Este projeto nasceu de uma encomenda da CMA e do 

Teatro Aveirense à editora VIC NIC, no âmbito da estratégia “Cultura em Tempos de (In)Certeza”. 

Ainda na música, destaque para o concerto “Banda Amizade desconfina com José Cid e 

Segue-me à Capela”, uma atuação com talentos de vários campos musicais no mesmo palco.  
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Para as famílias, foi programado o espetáculo “Balbucia”, uma viagem da comunicação para 

os bebés, desde o simples sopro ao balbuciar, à formação da palavra e à construção da frase. Uma 

atividade do Animateatro para enriquecer o imaginário dos mais pequenos. 

Sublinhe-se ainda uma nova sessão de leitura partilhada do ciclo “À Boca de Cena”. Desta 

vez, o texto lido foi “Civilização”, da coreógrafa e dramaturga Lígia Soares, uma obra que questiona 

o lugar do espetador e o conceito de liberdade. 

A programação completa-se com as habituais sessões de cinema do ciclo “Os Filmes das 

Nossas Terças”, que em junho contam com filmes de várias latitudes geográficas e estilísticas. São 

eles “Days of Being Wild – Dias Selvagens”, de Wong Kar Wai, “Prazer, Camaradas”, de José Filipe 

Costa, e “As Andorinhas de Cabul”, de Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec. Sessões no Centro 

de Congressos de Aveiro às 21h00. 

 

 
70 – Campanha “Compre no Comércio Local” já distribuiu 3.000 vouchers de 25€ 
 

 

Na primeira fase de adesão dos comerciantes à campanha “Compre no Comércio Local” 

foram aprovadas 98 candidaturas, pelo que o Executivo Municipal, na sua Reunião Camarária, 

deliberou autorizar a transferência para já de 588.000€ aos estabelecimentos aderentes. 

O primeiro sorteio, realizado no dia 1 de junho sorteou 3.000 vouchers de 25€, que podem 

agora ser descontados pelos Cidadãos em toda a rede de comerciantes inscritos, disponíveis para 

consulta em https://voucher.cm-aveiro.pt/ . 

Neste sentido e tendo em conta o balanço crescente e muito positivo desta Campanha junto 

dos comerciantes locais, o Executivo Municipal deliberou, na sua Reunião de Câmara de 2 de junho, 

também a criação de uma última fase de adesão dos comerciantes, que ainda o não fizeram, à 

campanha “Compre no Comércio Local” entre os dias 4 e 14 de junho, com o objetivo de permitir a 

mais agentes económicos do nosso Município terem a oportunidade de aderir a esta ação da CMA. 

Apoio de 1 Milhão de Euros 

A campanha “Compre no Comércio Local” irá sortear até 40.000 vouchers de compras, cada 

um no valor de 25€, perfazendo um total de investimento de apoio de 1 Milhão de Euros. 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 90

 

A CMA irá atribuir automaticamente 20.000 vouchers no valor de 25€ às famílias 

carenciadas do Município, beneficiando quase 1.500 pessoas, cumprindo assim o definido na Ação 9 

do PAAASE 2021. Os restantes 20.000 vouchers são destinados à população em geral. 

Os participantes premiados com os vouchers de compras serão contactados por SMS e/ou 

email (consoante a forma de registo de cupões, identificado no artigo 10.º) a informar do prémio, da 

validade para usufruir do voucher e do código da carteira virtual que deverá apresentar sempre que 

pretender utilizar o seu saldo nos estabelecimentos aderentes. 

 

 
71 – Apoios e complementos educativos para 2021/2022 
 

 

Na sua Reunião de Câmara de 02 de junho, o Executivo Municipal deliberou aprovar o 

conjunto de orientações que constam do documento de “Apoios e Complementos Educativos para o 

ano letivo 2021/2022”, onde se definem os vários mecanismos e procedimentos no âmbito dos 

Apoios e Complementos Educativos, prestados pela CMA, para próximo ano letivo, tendo por base 

as competências exercidas na área da Educação, nomeadamente as assumidas a 1 de setembro de 

2020, através do processo de Descentralização na área da Educação. 

Nesse sentido, encontram-se definidas no documento as cinco áreas de atuação, 

nomeadamente no que diz respeito à Ação Social Escolar, às Refeições Escolares, os Transportes 

Escolares, às Atividades de Animação e Apoio à Família e o Programa de Leite Escolar.  

Todas estas áreas têm procedimentos diferenciados consoante o nível de Ensino dos Alunos 

(do Pré-Escolar ao Ensino Secundário), estando o documento estruturado por títulos para fácil 

consulta, o qual será complementado pelos respetivos suportes técnicos que poderão encontrar no 

website da CMA em www.cm-aveiro.pt. 

Com a consulta deste documento será possível aos Encarregados de Educação 

conhecerem os vários serviços de apoio disponibilizados pela CMA, bem como a forma como se 

podem candidatar e usufruir dos mesmos, tendo todo o processo de gestão mais facilitado através 

do uso da Plataforma SIGA, bem como com a introdução de novas formas de pagamento, mais 

ágeis e sem custos para os utilizadores. 
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72 – Renovação da prestação de serviços para fornecimento de refeições escolares em 
2021/2022 
 

 

Em matéria de Educação, o Executivo Municipal deliberou, na sua Reunião de Câmara de 

02 de junho, também ratificar a renovação a abertura da prestação de serviços de fornecimento de 

refeições nos estabelecimentos de educação do Pré-Escolar ao Ensino Secundário, para o ano letivo 

2021/2022, pelo valor de 2.599.563,64 €. 

Importa à CMA assegurar o fornecimento das cerca de 400 mil refeições previstas logo a 

partir do dia 1 de setembro, em todos os estabelecimentos, e que vai abranger todos os níveis de 

ensino, desde a Educação Pré-Escolar, passando pelo 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário da rede pública. 

Trata-se de um serviço de vital importância, destinado a crianças e jovens com idades 

compreendidas maioritariamente entre os 3 e os 18 anos de idade, sendo cerca de 25% das 

refeições são fornecidas a alunos subsidiados com Escalão A e B, para os quais a CMA garante a 

isenção do pagamento (Escalão A) e a redução de 50% no pagamento do valor definido para as 

refeições escolares aos Alunos do Escalão B, ou seja 0,73€. 

 

 
73 – Relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território 
 

 

Na Reunião de Câmara desta quarta-feira, 02 de junho, o Executivo Municipal teve 

conhecimento do fim do período de consulta pública do Relatório sobre o Estado de Ordenamento 

do Território do Município de Aveiro (REOT), que terminou sem qualquer contributo adicional ao 

documento. 

Este relatório traduz a avaliação que a CMA realiza permanentemente sobre a concretização 

da sua política de ordenamento do território e urbanismo, bem como as dinâmicas 

sociodemográficas e económicas do Município. 

A presente avaliação, que incorpora já as alterações promovidas pela revisão do PDM de 

Aveiro, evidencia uma maior intensidade na reabilitação urbana, não só decorrente da forte dinâmica 

do setor do turismo como também dos incentivos fiscais que surgiram neste período e do esforço 
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que tem sido feito através da reabilitação do espaço público, com obras e investimento da CMA por 

todo o Município. 

Destaque também para a análise que é feita ao nível de execução do plano de investimentos 

definido no PDM (a 10 anos) que apresenta já um elevado nível de desenvolvimento no que respeita 

à sua execução. 

O processo segue agora para deliberação em sede de Assembleia Municipal. 

 

 
74 – PAAASE 2021: Câmara entrega 34 mil euros de apoios entre janeiro e maio - 
Ativação do PAAASE em 2020 fundamental na resposta à crise social 
 

 

Nos primeiros cinco meses de 2021, a CMA apoiou 71 Famílias e 181 Cidadãos, no valor 

global de apoio de 34.018,25€, o que significa uma necessidade de apoio de menos 56%, quando 

comparado com igual período de 2020, sublinhando desta forma a importância e pertinência que 

teve a opção política de ativação do PAAASE nos meses de início da pandemia no Município, entre 

abril e maio de 2020. 

Recordamos assim que, entre janeiro e maio de 2020 a CMA apoiou 95 famílias, 

correspondendo a um apoio financeiro de 76.320,52€, mais 42.302,27€ que em 2021. 

No entanto, na comparação com o período compreendido entre janeiro e maio de 2019, a 

necessidade de apoio aumentou, fixando-se este ano em mais 43 Famílias (28 de JAN19 a MAI19) e 

mais 122 Cidadãos (59 de JAN19 a ABR19) apoiados, o que significou também um aumento do 

apoio financeiro em 144,9% (13.889,60€ de JAN19 a MAI19). 

Apoios aprovados entre abril e junho 

Durante o período entre 13 de abril e 22 de junho, o Executivo Municipal deliberou aprovar, 

na sua Reunião de 15 de abril, apoios económicos a 15 famílias residentes em Aveiro 

correspondendo a mais 45 Cidadãos ajudados no valor global de 8.087,26€. A 29 de abril deliberou 

aprovar apoios económicos a 6 famílias residentes em Aveiro correspondendo a mais 20 Cidadãos 

ajudados no valor global de 4.080,16€, no âmbito dos “Apoios Sociais a Cidadãos e Famílias 

Carenciadas”, do Fundo de Apoio a Famílias. 
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Na Reunião de 6 de maio, o Executivo Camarário deliberou aprovar apoios económicos a 

duas famílias residentes em Aveiro correspondendo a mais dois Cidadãos ajudados no valor global 

de 877,62€. 

A 29 de maio, em Reunião de Câmara foram aprovados apoios económicos a quatro 

famílias residentes em Aveiro correspondendo a mais nove Cidadãos ajudados no valor global de 

2.340,32€. 

Já na Reunião de 02 de junho o Executivo Municipal deliberou aprovar apoios económicos a 

duas famílias residentes em Aveiro correspondendo a mais oito Cidadãos ajudados no valor global 

de 1.170,16€. 

Por fim, na Reunião de Câmara de 17 de junho, o Executivo Municipal deliberou aprovar 

apoios económicos a mais 5 famílias residentes em Aveiro correspondendo a mais 22 Cidadãos 

ajudados no valor global de 2.632,86€. 

Para dar resposta a estas situações, a CMA utiliza o Fundo de Apoio a Famílias, que tem 

para 2021 uma verba total de 150.000€, um valor superior em 50% ao de definido para mesmo 

Programa em 2020, mas que será dotado do valor que se verificar necessário. 

Os apoios do PAAASE 2021, que integram a área social e muitas outras, estão disponíveis 

em: https://covid19.cm-aveiro.pt/ . 

 

 
75 – Festa Arte Nova de Aveiro contou com balão de ar quente 
 

 

De 10 a 13 de junho, a CMA, como a Cidade Arte Nova Portuguesa de referência, 

comemorou a Festa Arte Nova, cujo Dia Mundial se celebrou a 10 de junho, com uma proposta 

inovadora: viagens diárias num balão de ar quente no Rossio. O Museu Arte Nova teve entradas 

gratuitas nos quatro dias. 

Destinada ao público em geral, a Festa Arte Nova teve participação gratuita e pretendeu 

recordar que, no período de 1900, os balões de ar quente e os dirigíveis integravam o imaginário 

coletivo e eram alvo de notícia. Nesta edição da Festa Arte Nova propôs-se a experiência de uma 

viagem num balão de ar quente.  

Assim, foram proporcionados vários “Voos Cativos em Balão de Ar Quente”, houve visitas 

guiadas e comentadas ao Roteiro arte Nova de Aveiro. Tratou-se de um percurso interpretativo para 
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observar os edifícios ao gosto Arte Nova, abordando-se esta corrente artística e o seu 

desenvolvimento local.  

Foi ainda realizado o atelier Infantil “Viajar no Papel”, uma atividade que puxou pela 

imaginação, recorrendo a colagens e tintas que se misturam, criativamente com réplicas de postais 

antigos relacionados com o tema das viagens e da descoberta do mundo.  

No dia 10 de junho houve uma Happy Hour nos Museus de Aveiro dedicada à Arte Nova: 

“Em privado. A Arte Nova e o interior doméstico”.. 

Recorde-se que o Museu Arte Nova tem patente a exposição “Artesãos de Fogo” que 

apresenta uma das coleções mais importantes de vidro Arte Nova produzidas nos finais do século 

XIX e princípios do século XX na região francesa de Lorena, mais concretamente, em Nancy. 

Foi ali que os artesãos da época criaram peças de vidro únicas, com decorações inspiradas 

na Natureza. 

A exposição revelará a essência desta técnica artesanal de trabalhar o vidro, que requer 

muita perícia e destreza dos vidreiros durante todo o processo. 

 

 
76 – Recuperação de decks e trapiches nos Canais da Cidade 
 

 

Dando seguimento ao compromisso assumido de reabilitar as infraestruturas existentes nos 

canais urbanos da Ria de Aveiro, está em curso uma nova empreitada de recuperação de “decks” e 

trapiches no Canal de São Roque, pelo valor de 158.390,64€, à empresa Framegas & Santos, Lda.. 

Após a recuperação destas infraestruturas na envolvente ao Hotel Meliã, restantes cais 

flutuantes da Fonte Nova, Rossio, Canal dos Botirões e substituição integral do cais do Ecomuseu 

da Marinha da Troncalhada, a CMA avança, tal como planeado, para a recuperação de estruturas 

onde apenas atracam embarcações particulares. 
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77 - Avança a Requalificação da Capela da Nossa Senhora da Saúde 
 

 

Está em plena execução a obra de requalificação total da Capela de Nossa Senhora da 

Saúde, na Patela (São Bernardo), um investimento da CMA de 36.831,71€, a cargo da empresa 

Lusocol – Sociedade Lusa de Construções, Lda.. 

A intervenção irá visar a substituição integral da cobertura terminando com problemas de 

infiltrações por águas pluviais, a reparação de várias fissuras no interior da Capela, o restauro das 

janelas de vidro decorativo e a substituição do pavimento em linóleo por um pavimento em soalho de 

madeira, por forma a proporcionar maior conforto aos utilizadores. 

Serão também renovados os revestimentos exteriores e interiores com a realização de 

novas pinturas, ao mesmo tempo que se requalificará a rede elétrica. 

Este é mais um investimento da CMA na recuperação e conservação do património local e 

histórico, que estamos a levar a cabo por todo o Município, propiciando a sua visitação e utilização. 

 

 
78 - Boletim Municipal | junho 
 

 

Está disponível on-line a edição de junho do Boletim Municipal objetivando a partilha sobre a 

atividade da CMA nos últimos meses. Esta edição conta com um “Especial Feriado Municipal” de 24 

páginas. 

Consulte a publicação nos links: 

• https://www.cm-aveiro.pt/municipio/comunicacao/publicacoes-municipais/boletim-

municipal 

• https://issuu.com/municipiodeaveiro/docs/bmed21_weblght 

•  Especial Feriado Municipal: 

 https://issuu.com/municipiodeaveiro/docs/bm_especialfm_f  

 

 

 

 



 

   
   

   
CÂMARA MUNICIPAL   
AVEIRO   

 
 

 

 96

 

 
79 - Requalificação da envolvente ao Cemitério sul de Aveiro 
 

 

Está a decorrer a obra de qualificação da Rua de São Martinho, Praça Dr. Ferreira Soares e 

Rua Aires Barbosa, junto ao Cemitério Sul de Aveiro, a cargo da empresa Henriques, Fernandes & 

Neto, S.A., num investimento da CMA de 142.023,66€. 

Vamos qualificar a zona de estacionamento e das caldeiras das árvores e dos passeios, 

bem como reabilitar o parque arbóreo local. Na Praça Dr. Ferreira Soares (em frente ao Cemitério 

Sul) serão reorganizados o estacionamento e as zonas verdes. 

A obra irá tratar também da renovação do pavimento e do mobiliário urbano, organizar os 

locais para a deposição dos resíduos e cuidar das infraestruturas de águas pluviais. Será também 

dada continuidade ao trajeto ciclável entre a Estação da CP e a Universidade de Aveiro, promovendo 

as acessibilidades para peões e cidadãos de mobilidade reduzida, com o rebaixamento do lancil e 

colocação de pavimento tátil nas zonas das passadeiras. 

 

 
80 - Demolido imóvel para melhoria das acessibilidades ao Centro Comercial Glicínias 
 

 

No âmbito do protocolo entre a CMA e a Vougainest, para melhoria de acessibilidades ao 

Centro Comercial Glicínias, foi demolido um imóvel, no cruzamento da Rua Direita de Aradas com a 

Rua dos Eucaliptos e a Rua Eng. Carlos Boia para permitir a construção de uma nova rotunda nesta 

zona de acesso ao Centro Comercial e a execução da malha viária envolvente do lado nascente do 

Centro Comercial.  

A CMA está também a trabalhar em cooperação com a E-Redes (antiga EDP Distribuição) 

para enterrar as linhas de tensão que estão associados ao poste existente. 

O protocolo entre a CMA e a Vougainvest que vai permitir o licenciamento da ampliação do 

Glicínias Plaza está em plena execução e corresponde uma operação da empresa de um valor 

estimado de cerca de 1,5 milhões de euros, sendo que algumas das suas peças já se encontra 

concluídas e que aqui recordamos: 

- Em Execução: alargamento do tabuleiro da Avenida Europa na passagem superior sobre 

a Linha do Norte (ferrovia), com ligação em três faixas em cada sentido do trânsito na ligação entre o 
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cruzamento da Estrada de São Bernardo junto ao Pingo Doce e a Rotunda do Eucalipto / das 

Glicínias, sobre a Avenida Europa, com atravessamento inferior para peões e bicicletas, no viaduto 

da Linha do Norte; 

- Concluído: reestruturação do cruzamento da Avenida Europa com a EN235, de forma a 

permitir que o tráfego que entra na EN109 vindo da EN235 e se dirige para Norte, possa entrar 

diretamente no túnel, retirando-o da circulação na Rotunda do Eucalipto / das Glicínias; 

- Concluído: reestruturação do eixo de ligação entre a Rotunda do Eucalipto / das Glicínias 

e a Rotunda localizada à frente da entrada principal do Centro Comercial, assim como criação de um 

novo acesso de entrada na área do loteamento no sentido sul/norte entre a Rotunda do Eucalipto / 

das Glicínias e a Linha do Norte; 

- A realizar: intervenções de construção de uma Rotunda na Rua Direita de Aradas e a 

execução da malha viária envolvente do lado nascente do Centro Comercial, com construção e 

qualificação da rede viária de ligação à Passagem Superior sobre a Linha do Norte junto à EB 2,3 de 

São Bernardo. 

A Zona das Glicínias constitui uma das centralidades mais fortes da cidade, tanto pela zona 

habitacional que aloja, como pela Grande Superfície e Centro Comercial que exerce grande 

atratividade, como ainda pela proximidade de equipamentos estruturantes como o Campus da 

Universidade de Aveiro, o Hospital e o Centro de Saúde, ou as Escolas Secundárias José Estevão e 

Mário Sacramento.  

 

 
81 – “Museum of Broken Relationships” desafia aveirenses a fazerem parte da 

história das emoções – Open Call aberta até 30 de junho 
 

 

Quem nunca ficou de coração partido? Qual o objecto que lhe faz lembrar um 

relacionamento antigo? Esta é a oportunidade de dar a essas emoções um novo e perfeito lar. 

O “Museum of Broken Relationships” vai estar em Aveiro entre 9 e 31 de julho no ATLAS 

Aveiro – Edifício Fernando Távora, e convida o público a partilhar um término amoroso a partir da 

doação de peças para a sua coleção. 
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O resultado será uma exposição sobre amores e desamores anónimos, em que os objetos 

contam os mais diversos momentos da vida, formando um conjunto de histórias de perda e 

superação, com uma pitada de sal aveirense. 

Os interessados em fazer parte desta exposição, e da coleção permanente do “Museum of 

Broken Relationships”, têm até ao dia 30 de junho para se inscrever nesta aventura poética. Para tal, 

basta formalizar a sua doação preenchendo o formulário de doação no link https://brokenships.com. 

Em alternativa, poderão dirigir-se ao edifício dos Paços do Concelho para registo presencial. Todas 

as doações são expostas anonimamente e não poderão ser devolvidas. 

O “Museum of Broken Relationships” é um projeto físico e digital de Olinka Vištica e Dražen 

Grubišić, criado em Zagreb, Croácia, em 2006. Desde então, tem levado milhares de objetos e 

histórias por todo o mundo, desafiando o próprio conceito de património. Em 2010 ganhou o Prémio 

EMYA Kenneth Hudson enquanto projeto de museu mais inovador e ousado da Europa. 

Esta iniciativa é promovida pela CMA e organizada pelo Teatro Aveirense, estando integrada 

no Festival dos Canais 2021, que se realiza nos dias 15 a 18 e 23 a 25 de julho. 

 

 
82 – Câmara Municipal de Aveiro apoia setor das empresas de diversão 
 

 

Na sequência da experiência realizada em setembro de 2020, a Associação Portuguesa de 

Empresas de Diversão (APED) e a Associação Profissional dos Itinerantes Certificados (APIC) 

solicitaram à CMA a instalação de um pequeno parque de diversões no Município, de modo a 

colmatar as graves dificuldades que o setor atravessa devido à Pandemia do Coronavírus / Covid-

19, a qual originou o cancelamento de todas as feiras e eventos, nomeadamente a secular Feira de 

Março. 

Sensível à situação que o setor atravessa e honrando a parceria existente com a APED na 

organização da Feira de Março, a CMA decidiu renovar a autorização para a instalação do RIA 

LUNA PARK no espaço exterior do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, de 16 de junho a 11 

de julho, num regime de aluguer de baixo custo, cumprindo todas as normas emanadas pela DGS, 

tendo já aprovado o respetivo Plano de Contingência. 
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Com esta decisão, a CMA volta a apoiar a atividade económica e social de uma das áreas 

económicas mais afetadas pela Pandemia, colaborando para a subsistência de várias empresas 

(muitas delas familiares), nomeadamente na área da diversão e da restauração. 

O RIA LUNA PARK 2021 abre portas no dia 16 de junho, pelas 17 horas, funcionado de 

segunda a quinta-feira das 12h00 às 23h00 e de sexta a domingo das 12h00 às 24h00. 

A CMA apoia a APED nesta sua iniciativa e convida os nossos concidadãos a visitar e 

usufruir do RIA LUNA PARK 2021, instalado no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, de 16 de 

junho a 11 de julho, o qual tem entrada gratuita. 

Por força da realização do Ria Luna Park 2021 a Feira dos 28 de junho vai realizar-se a 14 

de julho, mantendo-se a Feira de 28 de julho. 

O funcionamento do Ria Luna Park 2021 vai estar devidamente compatibilizado com o 

funcionamento do Centro de Vacinação de Aveiro, que continua o seu importante trabalho no 

Pavilhão A do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, num trabalho de articulação gerido e 

garantido na sua qualidade pela CMA. 

 

 
83 – Orçamento Participativo com Ação Direta com 11 projetos em votação até 09 de 

julho 
 

 

Até ao dia 19 de julho, todos os Cidadãos do Município de Aveiro poderão votar, por SMS ou 

online, nos projetos que queiram ver implementados na Município. Depois da fase de apresentação 

das propostas que contou com 23 candidaturas, são 11 os projetos que chegam agora à seleção 

final desta 2ª edição do Orçamento Participativo com Ação Direta (OPAD) da CMA. 

Entre os projetos a votação, quatro são de cariz ambiental, outros cinco são dedicados a 

projetos que promovam o lazer em algumas zonas da cidade e os restantes versam sobre o 

património e artes manuais. 

Ao OPAD de Aveiro é atribuída uma verba de 150.000€, sendo que as propostas ficam 

habilitadas a um apoio financeiro que pode comparticipar até ao máximo de 90% dos custos totais 

do projeto, sendo o remanescente da responsabilidade do proponente. O financiamento solicitado à 

CMA deve ser apresentado com discriminação pormenorizada da despesa, tendo um limite máximo 

de 30.000€. 
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No site oficial do OPAD pode conhecer todas as propostas submetidas nesta edição e votar 

nos seus 3 projetos preferidos, através do site ou por SMS, gratuito, para o 4902, com o número do 

projeto selecionado. 

Os projetos vencedores serão revelados ainda durante o dia 15 de julho, sendo que o 

período de execução decorrerá entre o dia 1 de setembro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022. 

O Orçamento Participativo com Ação Direta da CMA potencia a participação da população 

através do financiamento e concretização de ideias e propostas apresentadas pelos residentes. A 

primeira edição, realizada em 2020, contou com 17 candidaturas, com 11 projetos a chegarem à 

fase final, e tendo os cidadãos elegido sete iniciativas vencedoras. O OPAD 2020 representou assim 

um investimento de 131.887,11€. 

 

 
84 – Supertaça Cândido de Oliveira 2021 em Aveiro – Câmara de Aveiro saúde 
decisão da FPF, o Sporting e o Sporting de Braga 
 

 

A CMA acordou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a realização da edição 2021 da 

Supertaça Cândido Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro / Mário Duarte (EMA), no próximo dia 31 

de julho, sábado, pelas 20h45, culminando com sucesso um processo de candidatura e de 

negociação desenvolvido nos moldes definidos pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). 

É com especial gosto que damos desde já as boas vindas a todos os adeptos do Sporting 

Clube de Portugal e do Sporting Clube de Braga e a todos os que apreciam o espetáculo futebol, 

esperando que possam estar reunidas todas as condições para o regresso do público às bancadas 

do EMA e em particular à Região, ao Município e à Cidade de Aveiro. 

Queremos agradecer à FPF, com quem a CMA tem trabalhado em variadas e frutíferas 

parcerias, pela opção inteligente de realizar a Supertaça Cândido Oliveira 2021 no Estádio Municipal 

de Aveiro / Mário Duarte, o que acontece pela 11ª vez em 18 anos de vida, aproveitando desta forma 

todas as potencialidades do recinto, bem como a sua localização privilegiada e o seu 

enquadramento na Região de Aveiro e na Região Centro muito visitadas nessa altura de férias, 

incluindo a sua comunidade emigrante. 

A CMA está empenhada em dinamizar o seu Estádio Municipal, potenciando todas as suas 

capacidades, pelo que a realização de eventos desportivos desta envergadura serão sempre uma 
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mais-valia para a Cidade e toda a Região, nomeadamente ao nível da dinamização da economia 

local e do próprio turismo, pelo que todo o investimento realizado para a concretização destes 

eventos serão sempre uma boa aposta para o Município de Aveiro. 

Para a CMA está nos nossos planos realizar estas parcerias com instituições tão 

importantes quanto é a FPF, desenvolvendo espetáculos especiais de troféus, que neste caso da 

Supertaça, tem o condão de corresponder à época desportiva que terminou 2020/2021 e de abrir na 

prática a época 2021/2022, que todos desejamos que seja uma grande temporada e que possa 

receber o público nos estádios. 

A CMA faz votos que aqueles que tiverem a possibilidade e oportunidade de se deslocarem 

a Aveiro para assistir à partida que inaugura a época 2021/2022, possam aproveitar a beleza e a 

hospitalidade da Cidade dos Canais, e que desfrutem de um bom espetáculo de futebol, 

aproveitando para agradecer publicamente a todas as entidades e empresas que estão envolvidas 

na preparação e organização deste jogo, todo o empenho de profissionalismo sempre demonstrado. 

 

 
85 – Teatro Aveirense estreia o ciclo “Aqui Verão” e novo palco - António Zambujo 
com Orquestra Filarmonia das Beiras, Pedro Mafama e companhia D’Click entre os 
nomes presentes 

 
 

O Teatro Aveirense estreia no próximo dia 21 de junho um novo ciclo de programação para 

o verão, o “Aqui Verão”. Música, cinema, teatro, dança e novo circo farão parte das atividades, numa 

sucessão de apresentações que se irá prolongar até 21 de agosto. 

A iniciativa marca ainda a inauguração da Sala Aberta, o espaço de eleição para o Teatro 

Aveirense apresentar-se em espaço público, numa área que se estende desde a Praça da República 

à escadaria do ATLAS Aveiro - Edifício Fernando Távora. A Sala Aberta será assumida como um 

novo palco de programação do Teatro Aveirense, juntando-se à Sala Principal, à Sala Estúdio e ao 

Salão Nobre. 

O primeiro evento deste novo ciclo é o concerto dos Bateu Matou na Praça da República, 

marcado para o dia 21 de junho, dia do solstício de verão. Vai acontecer às 22h00, horário das 

atividades noturnas deste programa, e revelar os temas do supergrupo que junta o talento de três 

bateristas reconhecidos: Quim Albergaria (Paus), Riot (Buraka Som Sistema) e Ivo Costa (Batida). 
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No dia seguinte, 22 de junho, começam as sessões de cinema ao ar livre. É uma nova forma 

de apresentar o ciclo Os Filmes das Nossas Terças, que durante este verão se muda para os 

Claustros da Misericórdia. 

No dia 26 de junho será a vez de Mário Lúcio subir ao palco, numa atuação a solo que irá 

acontecer na escadaria do ATLAS Aveiro. Mário Lúcio é uma das figuras mais reconhecidas da cena 

cultural e musical cabo-verdiana, tanto local como internacionalmente. Cantor e compositor nos 

principais estilos de música de Cabo Verde e fundador do grupo Simentera, a sua música tem sido 

cantada e gravada por uma grande diversidade de nomes do seu país, como Cesária Evora, Mayra 

Andrade, Lura, Nancy Vieira e Lucibella, bem como artistas de Portugal, Brasil, França e Itália. É 

também o escritor mais premiado de Cabo Verde internacionalmente e um poeta que marcou a 

viragem da nova poesia cabo-verdiana, com o livro “Nascimento de Um Mundo”. Foi Ministro da 

Cultura de Cabo Verde entre 2011 e 2016. 

O mês de julho começa com o ciclo Novas Quintas e uma das maiores revelações deste ano 

do panorama musical português: Pedro Mafama, artista que junta músicas de vários mundos num 

registo só seu. Vem apresentar o álbum de estreia, “Por Este Rio Abaixo”, e mostrar por que deve 

ser uma figura a ter em conta a partir de agora. Encontro marcado para 1 de julho na Praça da 

República. 

Para 10 de julho fica guardada a atuação de Marta Hugon com Afonso Cabral, a acontecer 

na Praça do Marquês. Oportunidade de ver e ouvir uma das grandes figuras do jazz nacional, 

acompanhada por um dos mais versáteis vocalistas portugueses, também conhecido como um dos 

fundadores da banda You Can’t Win, Charlie Brown. 

Surpreendente promete ser o concerto de António Zambujo com a Orquestra Filarmonia das 

Beiras. A atuação junta a voz de um dos mais notáveis cantores portugueses a uma orquestra já 

habituada a encontros com artistas de várias áreas musicais, num concerto marcado para o dia 29 

de julho na Praça do Marquês. A atuação faz parte do A25, projeto de programação em rede que 

une as cidades de Aveiro, Guarda e Viseu. 

O mês de agosto tem como um dos seus pontos altos a realização do Ciclo de Concertos, 

entre os dias 5 e 7, iniciativa realizada no âmbito da estratégia “Cultura em Tempos de (In)Certeza”, 

criada para apoio à comunidade artística de Aveiro. O evento tem música com nomes como Senza, 

Conferência Inferno e Fadomorse, assim como momentos de cocriação a envolver artistas da 
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música, da literatura e da interpretação. A ilustração fará também parte do evento, com a 

participação de José Afonso, Zooter e SHIM. 

A 13 de agosto é apresentado o espetáculo “Artificial Intelligence”, pela Vortice Dance 

Company, uma performance e instalação multidisciplinar em que a ação é comandada por um 

pensamento artificial superior, juntando a dança e as artes multimédia. 

Para 14 de agosto fica guardada uma eliminatória do Festival Termómetro, que irá juntar na 

Praça da República os projetos nacionais Tyroliro e Jorge da Rocha, aos quais se junta, via online, a 

banda belga Lisette. Os convidados para esta eliminatória são os conhecidos White Haus, de João 

Vieira. 

No dia seguinte, sobe ao palco o multipremiado espetáculo “Isla”, da companhia D’Click, 

uma junção de teatro gestual, humor e circo contemporâneo que conta a história de três náufragos 

em processo de reformulação da sua história e do seu destino, propondo uma reflexão sobre a 

tomada de decisões e a sobrevivência. Espetáculo a decorrer na Praça da República. 

Para fechar o ciclo de verão, a 21 de agosto, foi escolhido um concerto de Irma. A cantora 

traz a Aveiro os temas do seu álbum de estreia, “Primavera”, disco com que tem mostrado a sua 

grande versatilidade musical.   

Os ingressos para estes eventos poderão ser adquiridos junto aos respetivos locais 1h30 

antes do seu início. Tendo em conta o atual contexto de pandemia, serão implementadas todas as 

normas de segurança, nomeadamente a marcação e distanciamento de lugares, o uso obrigatório de 

máscara e a desinfeção de mãos. 

A realização de algumas atividades deste ciclo obrigarão ao corte de trânsito na Rua Belém 

do Pará entre as 21h00 e as 24h00 dos dias 21 de junho, 1 de julho, 14 de agosto e 21 de agosto, 

assim como entre as 18h00 e as 24h00 dos dias 5 a 8 de agosto e entre as 17h00 e as 20h00 do dia 

15 de agosto. 

 

 
86 – Skate Park de Aveiro recebe etapa do Campeonato Nacional de Skate 
 

 

A CMA inaugurou a 18 de junho, pelas 12h00 o novo Skate Park de Aveiro, localizado no 

Parque da Cidade de Aveiro / Parque dos Amores, associando a este momento o início da segunda 

etapa do Campeonato Nacional de Skate – Liga Skate Pro que aconteceu de 18 a 20 de junho. 
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Esta obra corresponde a um investimento da CMA de 158.879,42€ e é o resultado de um 

trabalho de auscultação da autarquia aos praticantes aveirenses de skate e BMX, sendo este um 

exemplo importante de participação cívica ativa e construtiva na concretização das Grandes Opções 

do Plano do Município. 

A Liga Skate Pro é uma prova organizada pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP) 

e conta para pontuação no ranking nacional e mundial. À Liga profissional de seniores juntaram-se 

os Campeonatos Nacionais dos vários escalões de formação, com a passagem por Aveiro de cerca 

de 200 atletas entre sexta-feira e domingo. 

Neste sentido, o Executivo Municipal deliberou aprovar, na sua Reunião de 17 de junho, 

uma comparticipação financeira à FPP no valor de 20.000€ para apoio à realização do campeonato, 

considerando que para além do contributo desportivo e social que advém da realização deste evento 

em Aveiro, esta é também uma forma de promover uma modalidade que se vai estrear este ano 

como modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, nos dias 25 e 26 de julho, e 4 e 5 

de agosto. 

 

 
87 – Acampamento Municipal de Escuteiros – ESCUTAMA 2021 – 3.ª edição 
 

 

A CMA desafiou uma vez mais os Escuteiros e os Escoteiros do Município para a realização 

da 3.ª edição do ESCUTAMA, que se vai realizar num único dia, tendo em conta a necessidade de 

continuar a Combater bem a Pandemia de Covid-19. 

Assim, o ESCUTAMA 2021 realizou-se durante todo o dia de sábado, 19 de junho, na 

Cidade de Aveiro, com a principal finalidade de divulgar a história de Aveiro, reforçando a identidade 

dos mais Jovens enquanto Aveirenses, assim como a preservação do meio ambiente, visando a 

mobilização dos Cidadãos utilizando os Escuteiros e Escoteiros como um instrumento de 

intervenção junto da Comunidade Aveirense. 

Deste modo, o Executivo Municipal, na Reunião Camarária de 17 de junho, deliberou 

aprovar um apoio financeiro ao Corpo Nacional de Escutas, através da Junta Regional de Aveiro, de 

6€ por participante, para a realização desta terceira edição do ESCUTAMA, prevendo-se a inscrição 

de 627 participantes e um investimento máximo de 3.762€. 
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No Município de Aveiro o movimento escutista envolve cerca de 800 jovens distribuídos por 

11 Agrupamentos que desenvolvem de forma permanente a sua atividade nas comunidades em que 

se encontram inseridos, sendo que o ESCUTAMA integra também o Agrupamento de Escoteiros 

existente no Município. 

 

 
88 – Aprovado Estudo Urbanístico da envolvente à Igreja da Quinta do Picado 
 

 

O Executivo Municipal, na sua Reunião de 17 de junho, deliberou aprovar o Estudo 

Urbanístico que vai permitir a qualificação da envolvente à Igreja da Quinta do Picado, em Aradas, 

que vai trazer mais dignidade urbana para o património religioso e histórico existente, com o 

aumento da segurança para os peões, qualificação e ampliação da zona de estacionamento, da 

zona de verde e de estar. 

Este espaço vai dar ainda um contributo positivo de integração urbana ao edifício da antiga 

Escola Primária, atualmente utilizado como sede da Banda da Quinta do Picado. 

 

 
89 – Aprovado Estudo Urbanístico do Parque Urbano da FIDEC 
 

 

Na Reunião de Câmara de 17 de junho, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Estudo 

Urbanístico que vai permitir a qualificação do Parque Urbano junto ao Campo Desportivo da FIDEC 

com a construção de um espaço verde e de lazer com Polidesportivo e um Parque Infantil e a 

edificação do Armazém da Junta de Freguesia de Santa Joana (na sua zona Sul, com frente para a 

Rua do Cócaro). 

A parcela de terreno com a área de 4.025m2, onde vai nascer este novo espaço, foi 

adquirida pela CMA em 2020 à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Joana, pelo valor global de 

80.500€.  

Após a conclusão dos projetos seguem-se os necessários concursos públicos e as obras a 

realizar pela CMA (espaço verde, Polidesportivo e Parque Infantil) e pela Junta de Freguesia de 

Santa Joana (Armazém). 
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90 – Atribuído apoio ao Clube dos Galitos para preparação dos atletas que vão 
participar nos Europeus e Mundiais de Natação 
 

 

O Executivo Municipal, na sua Reunião de 17 de junho, deliberou aprovar, no âmbito do 

PMAA, a minuta do protocolo de cooperação financeira e a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de 3.850€ ao Clube dos Galitos, para a realização de uma ação pontual, nomeadamente numa 

das fases de preparação dos atletas do Clube que vão participar nos Europeus e nos Mundiais da 

modalidade de natação. 

A melhor preparação possível destes atletas tem relevante interesse municipal, regional e 

nacional e é opção política do Executivo da CMA para o anterior (2013/2017) e atual mandato 

autárquico (2017/2021), com tradução no apoio às Associações Desportivas e aos nossos Jovens, 

sublinhando a importância da formação desportiva e da alta competição para o desenvolvimento 

social do Município de Aveiro e do nosso País. 

 

 
91 – Ferryboat Elétrico: Tribunal dá razão à Câmara de Aveiro mas Estaleiro Navais 
de Peniche S.A. recorrem da decisão 
 

 

O Tribunal Central e Administrativo do Norte (TCAN) deu razão à CMA no processo 

interposto pelos Estaleiros Navais de Peniche S.A., considerando que a empresa foi bem excluída 

do concurso de conceção e construção do novo Feryboat Elétrico e que não existe qualquer 

ilegalidade no processo. 

Apesar disso, os Estaleiros Navais de Peniche S.A. decidiram recorrer da decisão 

novamente, desta feita para o Supremo Tribunal Administrativo, aguardando-se por isso novos 

desenvolvimentos sobre o processo. Na Reunião de Câmara de 17 de junho, o Executivo Municipal 

teve conhecimento dos novos desenvolvimentos deste processo. 

Recordamos que esta decisão do TCAN acontece no seguimento da decisão anterior do 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP), que também considerou legal a exclusão dos 

Estaleiros Navais de Peniche S.A. do concurso e decidiu levantar o efeito suspensivo originado pela 

ação judicial interposta pelos Estaleiros Navais de Peniche S.A., o que permitiu o início da conceção 

e construção do novo Ferryboat Elétrico. 
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92 – Doação da obra “Matador” de João Viana 
 

 

O Executivo Municipal, na sua Reunião de 17 de junho, deliberou aceitar a obra do artista 

João Viana denominada “Matador”, que esteve patente na exposição “Explosões de Gozo” na 

Galeria da Antiga Capitania de 05 de abril a 05 de maio de 2021. 

A CMA aprovou também o agradecimento público pela generosidade e a cidadania ativa 

demonstrada pelo doador que, com esta manifestação de altruísmo, contribui para o enriquecimento 

do acervo museológico municipal. 

 

 
93 – Prestação de Contas Consolidadas de 2020 
 

 

O Executivo Municipal, na Reunião de Câmara de 17 de junho, deliberou aprovar o 

documento de Prestação de Contas Consolidadas referente ao exercício de 2020, somando todas as 

Contas da CMA e o Relatório de Gestão e Contas da AveiroExpo (cuja aprovação foi ratificada nesta 

reunião), dado ser esta a única Empresa Municipal que existe no seu Universo Municipal. 

Esta Conta Consolidada 2020 é elaborada e sujeita à apreciação e deliberação dos Órgãos 

Autárquicos cumprindo os devidos prazos legais, num quadro novo de gestão financeira da CMA em 

virtude do ano de 2020 ter sido o primeiro ano de adoção do referencial contabilístico SNC-AP / 

Sistema de Normalização Contabilística das Administrações Púbicas, sendo que o SNC-AP permite 

uniformizar os procedimentos e aumentar a fiabilidade da consolidação de contas. 

A presente conta continua a apresentar de forma clara e evidente os resultados positivos 

das contas da CMA e do seu Universo de Entidades Municipais, na senda dos anos anteriores, com 

destaque para alguns aspetos mais relevantes:  

1. Continuamos a apresentar de forma contínua resultados bastante positivos, o 

resultado antes de depreciações e gastos financiamento teve uma evolução face ao ano anterior de 

cerca de 3,2 milhões de euros, este aumento resulta principalmente dos rendimentos provenientes 

da alienação de ativos fixos tangíveis (venda de património), pela diminuição dos gastos com 

fornecimentos e serviços externos (despesas correntes inerentes atividade) e pela redução das 

provisões referente a processos judiciais concluídos; 
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2. O passivo não corrente, que no anterior normativo correspondia ao passivo M/L 

prazo representa-se essencialmente pela rúbrica de financiamentos obtidos (empréstimos) que 

diminui na ordem dos 11,3 milhões de euros, resultado da amortização de financiamentos no 

exercício; 

3. O montante total do endividamento teve uma redução de cerca de 3,5 milhões, 

essencialmente por força da regularização da escritura da Lago Palace que vinha a pesar no 

endividamento com o valor do adiantamento, acrescido da anulação da dívida da AveiroPolis que 

passou a ser reconhecida como provisão; 

4. O aumento do investimento em cerca de 4 milhões de euros, resulta de um aumento 

de 12 milhões de euros de ativos fixos tangíveis - bens de domínio público e uma redução de cerca 

de 8 milhões de euros ao nível de outros ativos fixos tangíveis de domínio, resultante de abates - 

venda de património. 

A consolidação da recuperação financeira da CMA é um facto bem demonstrado nos 

aspetos acima referidos e em toda a Conta Consolidada de 2020, sendo que a estrutura financeira 

da CMA demonstra bem a sua capacidade instalada, em consequência da gestão implementada 

desde outubro de 2013, para prosseguir o cumprimento dos serviços públicos com uma prestação 

qualitativa crescente e para desenvolver o grande pacote de investimentos projetados, em concurso 

e em obra por todo o Município, além de permitir o devido e proporcional Combate à Pandemia do 

Coronavírus / Covid-19 que se suscitou neste ano de 2020 desde meados de março, com o 

necessário apoio da CMA ao relançamento da atividade económica e social. 

Esta Conta Consolidada de 2020 é também um marco importante pelo facto da CMA ter 

alcançado o rácio de 1,5 entre a dívida total e a receita corrente, atingindo assim um objetivo de 

grande importância para a gestão da CMA e para reconquistar em 2021 a sua plena autonomia com 

a cessação do contrato do Programa de Ajustamento Municipal formalizado entre a CMA e o Fundo 

de Apoio Municipal. 

A argumentação política justificativa das contas não é apresentada, pelo facto de ter sido 

devidamente feita nos documentos de cada uma das entidades e o debate político ser realizado com 

base nesses mesmos documentos. 

Cumprimos assim um preceito legal e ficamos com uma base de informação organizada, 

que torna possível a comparação da evolução das Contas do Universo Municipal, muito importante 
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para a gestão devidamente cuidada e sustentável que estamos a fazer e que vamos prosseguir a 

bem da CMA e do Município de Aveiro, e em especial dos seus Cidadãos. 

O processo segue para apreciação e votação em sede de Assembleia Municipal. 

 

 
94 – 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 CMA 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 
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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. 

 

Aveiro, Paços do Município, aos 22 dias de junho de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, 

 

José Agostinho Ribau Esteves, eng. 
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