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I – INÍCIO DA NOVA FASE DE QUALIFICAÇÃO 

DOS MONTES DE AZURVA 

Teve inicio a segunda fase da obra de qualificação urbana da zona habitacional dos 

Montes de Azurva, um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 262.880€, em 

execução pela empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda.. 

A empreitada está a realizar arranjos urbanísticos na Rua Eng. Robert Erick Zipprich, com 

a reabilitação da faixa de circulação, o acesso às habitações e o reforço da sinalização existente. 

Por sua vez, nas ruas David Mourão Ferreira, Vieira da Silva, Alexandre O’Neil e Ferreira de Castro 

serão cuidadas as zonas de passeios e estacionamento, e vai ainda corrigir, nos locais que se 

verifique necessário, a pavimentação das vias. 

Serão também reabilitadas duas zonas de estacionamento automóvel já utilizadas pelos 

moradores, a Norte, com a qualificação de um parque nas traseiras do prédio que tem frente para 

a Rua Vitorino Nemésio com capacidade para 50 lugares e a construção de uma segunda bolsa 

de estacionamento, a Sul, junto à rua Virgílio Ferreira, com capacidade para 35 lugares. Ambos 

os estacionamentos serão arborizados. 

Nas suas duas fases, a qualificação da urbanização dos Montes de Azurva representa um 

investimento total da CMA no atual mandato (2017/2021) de cerca de 750.000€, a que acresce a 

reabilitação e ampliação em curso da EB de Azurva, no valor de 1.531.403,79€ e a futura obra na 

antiga EN 230 no troço de ligação de Azurva a Esgueira (em fase final de projeto). 

[fotografia em anexo] 

 



II – PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO MERCADO MANUEL 

FIRMINO COM OBRAS DE MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

No âmbito das contrapartidas definidas na concessão do parque de estacionamento do 

Mercado Manuel Firmino à empresa Empark (que vai gerir também o parque de estacionamento 

do Rossio), teve início esta semana a execução de trabalhos de modernização do sistema de 

gestão e melhoria das infraestruturas existentes. 

De entre as várias operações de manutenção e qualificação que serão executadas, 

destaca-se a substituição do atual portão de entrada, por dois novos exemplares autónomos e a 

introdução de um novo sistema de videovigilância e comunicação. Estas duas alterações vão 

permitir que o parque venha a funcionar 24 horas por dia, um dos objetivos pretendidos pela 

Câmara de Aveiro com a sua concessão. 

A correção das zonas pedonais, tornando-as acessíveis a pessoas com mobilidade 

reduzida, a qualificação das infraestruturas de águas pluviais, saneamento, rede de água, a 

introdução de iluminação LED e a renovação da sinalização horizontal e vertical, também fazem 

parte dos trabalhos a realizar. 

 

III – INSTALAÇÃO DAS ILUMINAÇÕES DE NATAL 

- Condicionamentos de trânsito nas Pontes - 

A instalação da iluminação de Natal para a edição 2021 do Boas Festas em Aveiro 

encontra-se em fase final, sendo que na próxima sexta-feira, 12 de novembro tem início a 

instalação da Árvore de Natal da Praça General Humberto Delgado/ Pontes – Praça. 

Para instalação da estrutura será necessário condicionar o trânsito automóvel logo a partir 

das 08h00 de sexta-feira, pelo que solicitamos aos condutores que possam utilizar vias alternativas 

para atravessar a Cidade, nomeadamente através da Avenida de Santa Joana. 

A instalação de iluminação de Natal é um investimento da Câmara Municipal de Aveiro de 

150.000€, que está a ser executado pela empresa Castros – Iluminações Festivas S.A.. 

 

IV – JORNADAS DE HISTÓRIA LOCAL E DE PATRIMÓNIO 

DOCUMENTAL 

Resultante de uma já longa parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA) e a Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região de 



Aveiro (ADERAV), o ATLAS Aveiro/ Edifício Fernando Távora recebe de 19 a 21 de novembro a 

15 ª edição das Jornadas de História Local e de Património Documental. 

O tema que, este ano, centrará as atenções de todos será “Aveiro: Património 

Arqueológico” e constituirá uma oportunidade de juntar diversos especialistas nesta área de saber, 

com visões mais locais ou globais, e todos os interessados nestas questões. De entre muitos 

outros, contamos com a presença de Cláudio Torres, Maria Ramalho, Luís Souto, Susana 

Temudo, Ricardo Costeira, Sónia Filipe, José Maria Amado Mendes, Aida Carvalho, Fernando 

Real, Maria Miguel Lucas e Luís Raposo. 

Considera-se, pois, estratégico no atual momento de promoção cultural e de 

desenvolvimento urbano da Cidade e de todo o Município, de acordo com o definido no Plano 

Estratégico para a Cultura 2019-2030, a realização de uma edição das Jornadas de História Local 

e Património Documental sobre arqueologia. No caso particular de Aveiro, muitos dos vestígios 

materiais exumados nas diversas campanhas arqueológicas são objetos cerâmicos, sublinhando 

desta forma uma das características deste território: o de ser uma região de grande produção 

cerâmica. 

A apresentação de estudos sobre esta temática é assim relevante para documentar a 

transformação e apropriação do património territorial, quer através das palestras programadas, 

quer da visita guiada prevista. 

 

V – SÁBADO DE “ARTES NO CANAL” 

 “Artes no Canal - Mercado de Fusão” regressa este sábado, 13 de novembro, sábado, ao 

Centro da Cidade de Aveiro, com atividades e animação entre o Cais do Côjo e o Cais da Fonte 

Nova. Uma organização da Câmara Municipal de Aveiro em parceria com a Associação Comercial 

do Distrito de Aveiro – ACA e com A Barrica – Associação de Artesãos da Região de Aveiro. 

“Artes no Canal” é uma iniciativa de caráter cultural, económico e de promoção territorial 

que pretende fomentar a participação e envolvimento da população num evento de rua sustentado 

num cariz eminentemente cultural, que potencia o saber-fazer ao mesmo tempo que valoriza a 

tradição, a identidade, o património, a criatividade e a expressão artística, colaborando para a 

divulgação e promoção de artistas e artesãos. 

Todo o programa de animação para este pode ser consultado em: 

 https://www.cm-aveiro.pt/visitantes/agenda-aveiro/evento/artes-no-canal-mercado-

de-fusao  

 



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

Simão Santana 
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


