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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 162 de 25 de agosto de 2021 

 

I – RÁDIO TSF INICIA HOJE EMISSÃO DO PROGRAMA 

“AS NOITES NA RIA”: 

AVEIRO, CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027 

A Rádio TSF inicia a transmissão esta quarta-feira, 25 de agosto, depois do noticiário das 

21h00, do programa “As Noites na Ria”, uma parceria da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) com 

a TSF que ao longo de três meses vai dar a conhecer o caminho que a Cidade, o Município e a 

Região de Aveiro estão a construir na sua Candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027. 

No primeiro episódio a entrevista é com o Presidente da CMA, Ribau Esteves, que vai 

explicar a estratégia de Aveiro para a Cultura até 2030, o trabalho realizado, os principais desafios 

e a importância do envolvimento comunitário num projeto que é de todos e para todos. 

Os episódios estarão também disponíveis em podcast, logo após a sua emissão, que 

acontece de quinze em quinze dias, sempre à quarta-feira, depois das 21h00. 

O próximo episódio vai para o ar a 08 de setembro. 

 

II – PONTO DE SITUAÇÃO DA OBRA DO LARGO DO ROSSIO 

Integrados na obra de requalificação do Rossio, da Câmara Municipal de Aveiro, decorrem 

a bom ritmo os trabalhos preparatórios da fase inicial da empreitada que é executada pelo 

consórcio liderado pela empresa Cimave e participado pela Tecnourém e que tem um prazo de 

execução de 16 meses. 

Teve início hoje e decorre por um período estimado de uma semana, na área do Largo do 

Rossio, uma análise geotécnica com sondagens sobre características do solo (nomeadamente 

granulometria e permeabilidade), recorrendo a maquinaria especializada, para propiciar 



informação complementar útil para a definição de pormenores da metodologia de execução da 

obra.  

Nas últimas semanas, as Equipas Técnicas têm estado a elaborar os relatórios de vistoria 

a todos os edifícios com fachada para a Rua Bernardino Machado, Rua João Afonso, Rua Dr. 

Barbosa de Magalhães e Rua João Mendonça e Praça Humberto Delgado (Rotunda das Pontes), 

estando o trabalho executado em cerca de 60%, sendo esta uma prática técnica e formal que 

antecede sempre a execução de obras desta tipologia. 

A empreitada de requalificação do Largo do Rossio, da Praça General Humberto Delgado 

/ “Pontes” e a concessão do serviço público de parques de estacionamento, foi adjudicada pela 

CMA em janeiro de 2021, e está em execução desde o início de julho de 2021, estando já a 

empresa Empark (sub-concessionário da exploração dos parques de estacionamento do Rossio e 

do Mercado Manuel Firmino) a fazer a gestão do parque de estacionamento do Mercado Manuel 

Firmino com os novos equipamentos já instalados.  

A obra tem um custo total de 12.413.658,94€, sendo comparticipada pelo consórcio como 

contrapartida da concessão dos parques de estacionamento com o valor de 2.500.001€ e pelos 

Fundos Comunitários do Centro 2020 com um valor de 2.051.423,31€ (este valor poderá vir a ser 

aumentado até cerca de 780.000€). 

 

III – “CULTURA PERTO DE SI”: CANCELADOS EVENTOS DO 

PRÓXIMO FIM-DE-SEMANA  

As edições deste fim de semana da iniciativa “Cultura Perto de Si” foram canceladas 

devido a impedimentos de força maior (contágio de covid-19 de pessoas da equipa de artistas), 

por parte da companhia KOMPINXAS, que iria realizar os espetáculos na sexta-feira, em Aradas 

(27 de agosto), no sábado, em Oliveirinha (28 de agosto) e no domingo em Nossa Senhora de 

Fátima (29 de agosto). 

Os espetáculos serão remarcados para data e hora futura, garantindo a CMA a sua maior 

e melhor divulgação pelas populações das respetivas localidades. 

O “Cultura perto de Si” é um programa da Câmara Municipal de Aveiro que desde 2018 

tem por missão promover, divulgar e descentralizar a cultura no Município de Aveiro, bem como, 

simultaneamente, criar laços entre as instituições envolvidas e a comunidade, cimentando redes 

de itinerância e troca de experiências culturais. 

 



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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


