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Nota de Imprensa N.º 147 de 06 de agosto de 2021 

 
REQUALIFICAÇÃO TOTAL DA RUA D. ANTÓNIO MARCELINO 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) vai avançar com a requalificação total da Rua D. 

António Marcelino (antiga Estrada de Santiago), depois do seu Presidente, Ribau Esteves, ter 

autorizado a abertura do concurso público, pelo valor base de 148.402,60€. 

O projeto de requalificação urbana já aprovado, prevê a requalificação do arruamento 

situado junto ao Campus Universitário na sua extensão total, com a sobrelevação do pavimento 

para a cota dos passeios que também serão reabilitados, nomeadamente com o aumento da sua 

largura, valorizando o trânsito pedonal e aumento da segurança viária. Neste sentido a CMA vai 

reorganizar o trânsito neste arruamento, que passará a ser de sentido único, com entrada pela 

Avenida da Universidade. 

Está também prevista a plantação de árvores no lado sul da intervenção de forma a 

melhorar o enquadramento urbano e paisagístico do local. 

Com o objetivo de criar as melhores condições para fazer face às necessidades da 

envolvente, será criada uma praça de táxis com dois lugares e um lugar para cargas e descargas. 

O sistema de recolha de águas pluviais, que atualmente demonstra a existência de diversas 

dificuldades no seu funcionamento será qualificado. 

Esta empreitada faz parte da estratégia, opção política e investimento da CMA para dar 

uma nova vida à envolvente à Universidade de Aveiro, com a construção de um novo monumento 

alusivo à Universidade de Aveiro na recém-construída rotunda do ISCA, assinalando a nova 

entrada no Campus e a qualificação da Avenida da Universidade com a plantação de mais árvores 

em locais propícios ao seu desenvolvimento em espaço urbano. 

 



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

Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


