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Nota de Imprensa N.º 170 de 09 de setembro de 2021 

 

I – NOVA FASE DE REQUALIFICAÇÃO 

DA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO SUL DE AVEIRO 

Teve início uma nova fase da obra de qualificação da envolvente ao Cemitério Sul de 

Aveiro, com os trabalhos a incidirem agora na requalificação do estacionamento da Rua de São 

Martinho. 

Com um investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 142.023,66€, a cargo da 

empresa Henriques, Fernandes & Neto, S.A., esta empreitada está a qualificar a zona de 

estacionamento e das caldeiras das árvores e dos passeios, bem como reabilitar o parque arbóreo 

da Rua de São Martinho, Praça Dr. Ferreira Soares e Rua Aires Barbosa. Na Praça Dr. Ferreira 

Soares, (em frente ao Cemitério Sul) será reorganizado o estacionamento e as zonas verdes. 

A obra está a tratar também da renovação do pavimento e do mobiliário urbano, organizar 

os locais para a deposição dos resíduos e cuidar das infraestruturas de águas pluviais. Será 

também dada continuidade ao trajeto ciclável entre a Estação da CP e a Universidade de Aveiro, 

promovendo as acessibilidades para peões e cidadãos de mobilidade reduzida, com o 

rebaixamento do lancil e colocação de pavimento tátil nas zonas das passadeiras. 

[fotografias em anexo] 

 

II – CÂMARA MUNICIPAL E E-REDES MODERNIZAM 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SÃO JACINTO 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em parceria com E-Redes (antiga EDP Distribuição) 

tem em curso a remodelação da rede de Iluminação Pública do Largo envolvente à Igreja da Nossa 

Senhora das Areias, em São Jacinto, num investimento aproximado de 15.000€, substituindo as 



luminárias por iluminação LED, continuando o objetivo de modernizar e melhorar a qualidade de 

iluminação pública no Município. 

 

III – SEGUNDA FASE DE CONSERVAÇÃO  

E RESTAURAÇÃO DE ARTE PÚBLICA 

Depois de em 2020 ter dado início aos trabalhos de requalificação das esculturas que se 

encontram em espaço público, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem em curso uma segunda 

fase desta importante operação, adjudicada através de despacho do Presidente, Ribau Esteves, 

à empresa Signinum, Gestão do Património Cultural, pelo valor de 59.916,62€ (+ IVA). 

Os trabalhos vão incidir em mais oito esculturas (foram recuperadas oito em 2020), e 

depois de ter sido efetuado um levantamento do estado de conservação e restauro dos conjuntos 

escultóricos de arte pública presentes em toda a Cidade de Aveiro, que aqui divulgamos: 

- Estátua de Alberto Souto 

- Busto de Alberto Sampaio 

- Marnoto, Peixeira e Fogueteiro 

- Monumento aos Bombeiros 

- Busto de José Rabumba 

- Estátua de D. João Evangelista Lima Vidal 

- Estátua de São João da Cruz 

- Busto de Lourenço Peixinho 

 

No quadro da opção e estratégia política da CMA, de valorização e gestão dos 

Monumentos Municipais, esta é mais uma obra de grande importância para o crescimento cultural 

da sociedade aveirense e de divulgação da nossa história a quem nos visita. 

 

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

Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


