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I – INÍCIO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DA ESCOLA BÁSICA DO BONSUCESSO 

Teve início a empreitada de requalificação e ampliação da Escola Básica do Bonsucesso, 

com a montagem do respetivo estaleiro de obra, num investimento da Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA) de 1.162.820€, a cargo da empresa Edibarra – Engenharia e Construção, S.A.. 

A empreitada vai permitir a junção do edifício dedicado ao Jardim de Infância com o do 1.º 

Ciclo, criando assim mais e melhores condições para o bom funcionamento de cada valência. Está 

previsto a construção de uma nova cantina, um novo espaço de biblioteca, uma sala de 

professores, uma zona de arrumos e de receção aos Encarregados de Educação, entre outros. 

No que respeita aos novos espaços exteriores, vai ser edificado um recreio coberto, e 

teremos ainda um polidesportivo e um parque infantil. Com a ampliação e requalificação desta 

Escola, a CMA garante mais e melhores condições de segurança, conforto térmico, acústico e de 

acessibilidades para toda a Comunidade Escolar. 

[fotografias aqui] 

 

II – CONCLUÍDA A REQUALIFICAÇÃO 

DA RUA D. ANTÓNIO MARCELINO 

Está concluída a obra de requalificação total da Rua D. António Marcelino (antiga Estrada 

de Santiago, junto ao Campus Universitário), num investimento da Câmara Municipal de Aveiro de 

158.000€ realizada pela empresa Urbiplantec - Urbanizações e Terraplanagens, Lda. 



Dos trabalhos executados destaque para a sobrelevação do pavimento para a cota dos 

passeios que também foram reabilitados, nomeadamente com o aumento da sua largura, 

valorizando o trânsito pedonal e aumento da segurança viária.  

Com a empreitada a CMA reorganizou o trânsito neste arruamento, que passou agora a 

ser de sentido único, com entrada pela Avenida da Universidade. 

Ao nível do contributo ambiental, foram plantados novos espécimes arbóreos no lado sul 

do arruamento, de forma a melhorar o enquadramento urbano e paisagístico do local. 

Com o objetivo de criar as melhores condições para fazer face às necessidades da 

envolvente, esta infraestrutura rodoviária conta agora com uma praça de táxis com dois lugares e 

um lugar para cargas e descargas. O sistema de recolha de águas pluviais, que demonstrava a 

existência de diversas dificuldades no seu funcionamento, também foi qualificado. 

Esta empreitada faz parte da estratégia, opção política e investimento da CMA para dar 

uma nova vida à envolvente à Universidade de Aveiro, com a construção de um novo monumento 

alusivo à Universidade de Aveiro na recém-construída rotunda do ISCA (em fase de projeto), 

assinalando a nova entrada no Campus e a qualificação da Avenida da Universidade com a 

plantação de mais árvores em locais propícios ao seu desenvolvimento em espaço urbano 

(empreitada em curso). 

[fotografias aqui] 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


