
 

 

 

 
 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 143 de 03 de agosto de 2021 

 
I – ADJUDICADA A REABILITAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA 

PRIMÁRIA DE SARRAZOLA 

- Edifício será entregue ao Agrupamento 

de Escuteiros 779 de Cacia - 

A reabilitação da antiga Escola Primária de Sarrazola foi adjudicada, através de despacho 

do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, à empresa Bernardo Pinto Duarte 

& Marques, Lda., correspondendo a um novo investimento da CMA de 232.272,43€. 

A obra incidirá na construção de uma nova cobertura ao edifício, reparação de 

revestimentos, qualificação do telheiro exterior com criação de nova zona de arrumos, assim como 

intervenção e tratamento de todos os elementos de madeira (chão e portas) desenvolvendo uma 

qualificação e renovação global de todo o espaço. 

 

Apoio às Associações 

O edifício municipal será entregue à gestão do Agrupamento de Escuteiros 779 de Cacia, 

que apresenta atualmente um evidente estado de degradação (em particular na sua cobertura) 

exigindo uma intervenção com brevidade. 

Com um prazo de execução de 120 dias, este investimento reforça a aposta da CMA no 

continuado e crescente apoio ao Movimento Associativo Municipal relevando a sua importância 

social na formação e educação cívica da comunidade. 

 

II – CÂMARA INVESTE NA PINTURA 

DA ESCOLA BÁSICA DE SÃO JACINTO 



A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) decidiu adjudicar, através de despacho do seu 

Presidente, Ribau Esteves, a pintura exterior da Escola Básica do 1.º Ciclo de São Jacinto, à 

empresa Victor Rocha e Filho Lda., num investimento de 44.498,88€. 

Esta empreitada faz parte do planeamento de qualificação dos vários edifícios escolares 

que a CMA está a realizar por todo o Município. No caso da Escola de São Jacinto a requalificação 

da pintura exterior tem especial relevância pelo contributo que traz na conservação do edificado e 

na paisagem urbana do local, traduzindo-se em conforto e segurança para a Comunidade Escolar. 

A área da Educação é opção política e estratégica prioritária para a CMA no anterior 

(2013/2017) e no atual mandato autárquico (2017/2021), sendo que desde 2013, a CMA já 

recuperou e qualificou vários estabelecimentos de ensino, num investimento de 6 Milhões de Euros 

com a utilização de fundos comunitários. 

 

III – ENTREGAS DEDICADAS DE 25.200 UNIDADES  

DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

AOS BOMBEIROS 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) continua o seu trabalho prioritário de combate ao 

Coronavírus / Covid-19, com mais duas entregas na quantidade global de 25.200 unidades de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 10 litros de gel desinfetante às duas corporações de 

Bombeiros do Município, realizadas durante o mês de julho. Estas foram a sexta e sétima entregas 

realizadas pela CMA em 2021, a que corresponde a entrega total de 192.500 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 (3.900 un.), máscaras FFP2 (400 un.), luvas (20.900 pares) e gel desinfetante 

(10 litros). 

Vacinar é importante 

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. 



ESTAMOS JUNTOS. 

 

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

Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


