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Nota de Imprensa N.º 169 de 06 de setembro de 2021 

 

I – TRIBUNAL VOLTA A DAR RAZÃO À CÂMARA NA OBRA 

DO ROSSIO E FALA EM “GENERALIDADES E ABSTRAÇÕES” 

INVOCADAS POR DAVID IGUAZ 

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto voltou a dar razão à Câmara Municipal de 

Aveiro (CMA), nos processos interpostos pelo Sr. David Iguaz e o Movimento Juntos Pelo Rossio, 

para suspenderem a obra do Rossio. São já sete os processos intentados pelo Sr. David Iguaz / 

Movimento Juntos pelo Rossio contra o projeto e a obra do Rossio, sendo que estão quatro 

decididos e todos a favor das posições da CMA e três encontram-se pendentes de decisão. 

Os Requerentes David Iguaz e Movimento Juntos Pelo Rossio pretendiam suspender 

todas as deliberações da CMA e da AMA respeitantes ao Rossio, para assim impedirem o início 

ou, disso sendo já o caso, o prosseguimento da intervenção. Como só a mera citação para 

contestar já determinava um efeito prático equivalente à suspensão (proibição de execução dos 

atos até decisão pelo Tribunal), a CMA aprovou Resolução Fundamentada em 24 junho de 2021, 

para poder avançar com a intervenção enquanto se aguardava pela decisão do Tribunal; os 

Requerentes pugnaram então pela manutenção do efeito suspensivo, por alegadamente a 

Resolução Fundamentada ter sido extemporânea, o que logo refutámos. 

O que o Tribunal agora veio decidir foi, por um lado que a Resolução Fundamentada foi 

tempestivamente adotada, o que se traduz na licitude de todos os atos praticados pela CMA desde 

24 de junho e por outro lado, que a suspensão das deliberações não se justifica, por os 

Requerentes nem sequer terem concretizado quais os perigos para os seus interesses a que 

pretendiam obstar com a suspensão (uma vez que se limitaram a alegar generalidades, abstrações 

e citações legais), o que torna desnecessário o conhecimento pelo Tribunal das outras questões 



suscitadas (nomeadamente, se se verificam ou não, e em que medida, as ilegalidades invocadas, 

o que será matéria para apreciar no âmbito da Ação nº 536/20.7BEAVR). 

 

II – CÂMARA PLANTA 27 NOVAS ÁRVORES NA MARGINAL 

FRENTE-RIA DE SÃO JACINTO 

Está concluida a plantação de 27 novas Palmeiras na Marginal Frente-Ria de São Jacinto, 

num investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 8.000€, executado pelos Serviços 

Técnicos da CMA. 

Estes novos espécimes estão adaptados as condicionantes climáticas e à biodiversidade, 

com especial enfoque para a sua resistência à praga do escaravelho da palmeira (Rhynchophorus 

ferrugineus) que tem dizimado praticamente todas as árvores desta tipologia. 

A CMA segue a opção política de valorização ambiental de todo o Município e no qual a 

localidade de São Jacinto tem um papel fundamental pelas suas características endógenas, 

nomeadamente com a frente marítima, a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto que tem a 

cogestão da Câmara de Aveiro e a qualificação e desenvolvimento urbano em curso, onde a 

recém-inaugurada via ciclável entre o Cais do Ferryboat e a Praia de São Jacinto, ou a obra (em 

curso) do Parque de Lazer e de Manutenção, são exemplo concreto. 

As palmeiras vão cumprir também a importante função de embelezamento urbano, com 

um duplo ganho, quer para quem se encontra na Marginal, como para quem se desloca para São 

Jacinto através da travessia entre o Forte da Barra e São Jacinto. 

 [fotografias em anexo] 

 

III –ADJUDICADO PARQUE CANINO 

NO CANAL DE SÃO ROQUE 

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

Presidente, Ribau Esteves, a construção de um novo Parque Canino, junto ao Canal de São 

Roque, no espaço que medeia até à vedação da autoestrada, junto à ponte e à frente do Centro 

Comunitário da Vera Cruz, à empresa ASO pelo valor de 58.000€.A 

Além da vedação, caixa sanitária, zona de estar para as pessoas que acompanham os 

animais e iluminação pública, o Parque Canino terá elementos recreativos com escadas, barreiras 

de salto, prancha e túnel. 

A política municipal dedicada aos “Animais de Companhia”, cuja apresentação pública 

aconteceu em julho de 2018, para além da informação e sensibilização para o bem-estar dos 



animais de companhia, prevê o investimento na criação de algumas infraestruturas, como é 

exemplo este parque canino ou o parque canino da Forca – Vouga, em funcionamento desde 

2019. 

 

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

Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


