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Nota de Imprensa N.º 180 de 22 de setembro de 2021 

 

I – INÍCIO DA QUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

E ENVOLVENTE AO COMPLEXO DESPORTIVO DA AD TABOEIRA 

Teve início na presente semana a obra de requalificação da zona de estacionamento da 

Associação Desportiva de Taboeira, no seu Complexo Desportivo, num investimento da Câmara 

Municipal de Aveiro (CMA) de 116.496,06€ a cargo da empresa Henriques, Fernandes & Neto, 

Lda. . 

A requalificação da zona de estacionamento existente e da envolvente ao parque 

desportivo, utilizada diariamente por centenas de pessoas vai contribuir para o ordenamento do 

trânsito na sua envolvente legitimando o seu caráter público,  

Os trabalhos incidem essencialmente na pavimentação geral do espaço, criando zonas de 

acesso dos atletas aos balneários, um parque para miniautocarro, lugares para dirigentes e público 

em geral. Está previsto ainda o arranjo da envolvente ao atual bar da Associação e a criação das 

infraestruturas necessárias, nomeadamente de uma rede de drenagem de águas e de iluminação 

pública. 

Recordamos que em novembro de 2019, a CMA adquiriu os imóveis necessários à 

implementação do parque de estacionamento, numa área total de 2546,00m2, pelo montante 

global de 27.000€. 

Depois de inaugurado a 18 de dezembro de 2016, o Complexo Desportivo de Taboeira, 

uma obra financiada pela Câmara Municipal de Aveiro à Associação Desportiva de Taboeira, 

reparando um velho passivo de 14 anos, ficou em suspenso a obra teve agora início de 

qualificação do parque de estacionamento, em virtude de parte do investimento ter sido utilizado 

para recuperar o edificado que estava bastante degradado. 

[fotografia em anexo] 



II – REABILITAÇÃO DO MURO JUNTO 

AO BAIRRO SOCIAL DE EIROL 

Está em curso a reabilitação do muro junto ao Bairro Social de Eirol, um investimento da 

Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 43.600€ em execução pela empresa Farcimar, Soluções 

em Pré-Fabricados de Betão S.A., com um prazo de execução de dois meses. 

A CMA decidiu avançar para esta obra, já que o muro se encontrava em adiantado estado 

de deterioração com consequências que advieram para o passeio circundante e via publica, a que 

se juntava a possibilidade de agravamento da situação colocando em perigo a circulação de 

pessoas e veículos. 

 

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

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


