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Nota de Imprensa N.º 144 de 04 de agosto de 2021 

 
I – INVESTIMENTO DE 2,6 MILHÕES DE EUROS NO  

CENTRO ESCOLAR DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Na Reunião de Câmara desta quinta-feira, 05 de agosto, o Executivo Municipal vai 

deliberar sobre a adjudicação da construção do novo Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima, 

à empresa EDIVALOR – Construções e Obras Públicas, S.A., num novo investimento da Câmara 

Municipal de Aveiro (CMA) de 2.639.400€. 

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 vindo a perder muitos alunos 

ao longos dos últimos anos, registam atualmente baixa frequência e assumem uma dispersão não 

sustentável, com falta dos espaços e da qualidade que hoje se exigem aos edifícios escolares. O 

novo edifício que vamos construir, vai criar uma nova oferta num espaço de elevada qualidade e 

moderno. 

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 (refeitório, bibliotecas, salas de 

atividades,…) e a uma zona exterior de recreio com polidesportivo integrado. 

Aquando da ativação da nova Escola e Jardim de Infância, a 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 Câmara Municipal de Aveiro 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 Câmara Municipal de Aveiro, prosseguindo com intensidade o trabalho de 

recuperação do parque escolar municipal concretizando a nova Carta Educativa do Município. 

 

II – INVESTIMENTO DE 1,4 MILHÕES DE EUROS NA 

CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA BÁSICA DE EIXO 

O Executivo Municipal vai deliberar, na Reunião de Câmara de amanhã, sobre a 

adjudicação da construção da nova Escola Básica do 1.º Ciclo de Eixo, pelo valor de 1.414.653,61€ 

à empresa Canas Engenharia e Construções S.A.. 

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. 

No local onde existe a velha Escola de 1º Ciclo, que será demolida, vão ser construídos 

os novos campos polidesportivos para servir toda a área escolar. 

 

III – NOVO CONCURSO PARA REQUALIFICAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DAS BARROCAS 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) vai deliberar esta quinta-feira, 05 de agosto, sobre 

o lançamento de um novo concurso público para a requalificação e ampliação da Escola Básica 



das Barrocas no valor de 2.624.030€. Na mesma Reunião, o Executivo Municipal vai decidir sobre 

a não adjudicação do concurso público aberto na sua Reunião de 15 de abril, já que nenhuma das 

propostas apresentadas cumpriu os preceitos legais para ser considerada válida, o que obrigou 

ao lançamento deste novo concurso. 

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 novas 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. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


