
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 9, de 20 de janeiro de 2017 
 

 

I – Rotunda Junqueira | adjudicação da empreitada   

 

Foi hoje adjudicada pelo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) a empreitada 

para construção da Rotunda da Junqueira (em Cacia), à empresa Construções Carlos Pinho 

Lda., pelo valor de 179.731,34€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 3 meses. 

O cruzamento da Junqueira (também conhecido por cruzamento da Renault), está 

regulado semaforicamente e tem uma configuração circular, assemelhando-se a uma rotunda 

intercetada por um dos seus acessos, solução que impõe forte acumulação de tráfego nas suas 

vias de acesso. 

Neste sentido o projeto que vai ser executado em obra, substitui a regulação 

semaforizada pela construção de uma rotunda ligeiramente descentrada do eixo principal, que 

ocupa o espaço configurado pelo acesso circular atual.  

O projeto tem ainda como propósito de melhorar as condições de segurança para os 

outros modos de transporte, razão pela qual, faz parte integrante do mesmo uma componente de 

passeios, pista para ciclistas, iluminação pública, sinalização vertical e horizontal, para além de 

infraestruturas de águas pluviais, arranjo paisagístico da ilha central, reforço da rede de 

distribuição de energia e infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas. 

O Município de Aveiro apresentou candidatura ao Centro2020, a 31 de Maio de 2016, da 

operação “Qualificação e Expansão da Área de Localização Empresarial Aveiro Norte”, na qual 

propõe um conjunto de investimentos de qualificação e estruturação viária de apoio ao 

desenvolvimento económico local, onde se incluiu este investimento, estando neste momento a 

aguardar pela decisão da apreciação da candidatura.  

 



II – Programa Municipal de Apoio às Associações | candidaturas   

 

No seguimento do lançamento do Programa Municipal de Apoio às Associações 

(PMAA), previsto no Regulamento Municipal dos Apoios às Associações (RMAA), no passado 

mês de novembro de 2016, e do processo de Registo apresentado por mais de uma centena de 

Associações, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) lançou hoje o período de apresentação de 

Candidaturas para atribuição de apoios às Associações do Município de Aveiro. 

As Candidaturas deverão ser apresentadas pelas Associações até às 13.00 horas do 

próximo dia 6 de fevereiro de 2017, através do preenchimento e entrega, de formulário próprio 

constante do RMAA, que se encontra disponível em www.cm-aveiro.pt.  

O processo de candidaturas aos vários apoios do PMAA, possibilitará o acesso das 

Associações aos apoios financeiros da CMA para as suas atividades e/ou investimentos de 

2017, sendo que para as Associações de Pais o período de elegibilidade será o ano letivo 

2016/2017 e para as Associações Desportivas a época desportiva 2016/2017. 

A CMA reitera a sua aposta na cooperação e no apoio às Associações como uma área 

de grande importância no desenvolvimento do Município e na dinamização da Comunidade, por 

força do relevante interesse público de que se reveste boa parte da atividade das Associações, 

pelo que, além de todo o trabalho de cooperação que temos realizado ao nível do apoio logístico, 

da isenção de taxas, da cedência de edifícios, equipamentos, transportes e materiais, entre 

outros, vamos agora juntar o apoio financeiro à atividade e aos investimentos das Associações 

do Município de Aveiro. 

 

 

 

III – Aveirenses & Arte Nova | Ciclo de Palestras  

 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) irá dar início ao ciclo de Palestras “Aveirenses & 

Arte Nova” com a primeira sessão hoje, no dia 20, de janeiro pelas 18.30 horas na Casa Major 

Pessoa/ Museu de Arte Nova, acompanhado de um momento musical e um serviço de Chá à 

época. 

A primeira palestra intitulada “Arquitetura Arte Nova Portuguesa. Análise Gráfica”, terá 

como orador convidado o Doutor Arquiteto Pedro Luís Silva, Investigador do CITAD da 

Universidade Lusíada de Lisboa que proporcionará uma viagem no tempo, a princípios do século 



XX, e um contacto direto com o movimento artístico, que vigorou em Portugal e especialmente 

em Aveiro, à época. Pedro Luís Silva é especialista em Arquitetura Arte Nova, possui 

doutoramento em Arquitetura (Universidade da Corunha, Espanha) com a tese “Arquitetura 

Arte Nova da Costa Oeste Portuguesa. Análise Gráfica”.  

Este ciclo de palestras insere-se no âmbito de “Aveiro, a capital portuguesa da Arte 

Nova” e irá reunir, até 19 de maio, uma vez por mês, individualidades de renome nacional e 

internacional, que através de mensagem inteligível, e de grande intencionalidade comunicativa e 

educativa, desvelará a expressão estética, e a corrente artística, do movimento Arte Nova em 

Portugal. 

 

 

 

IV – Luísa Sobral e Peça “Filho da Treta” no Teatro Aveirense  

 

O Teatro Aveirense propõe o concerto “Luísa” com Luís Sobral e a peça de teatro “Filho 

da Treta”, cuja lotação já se encontra esgotada, nos dias 27 e 28 de janeiro: 

 

» “Luísa “é o quarto álbum de originais de Luísa Sobral, editado em 2016 e agora 

apresentado ao Vivo no Teatro Aveirense na sexta-feira, dia 27 de janeiro pelas 21.30 horas. 

Neste disco estreitam-se a cumplicidade e os laços afetivos com quem ouve, em novas canções 

e letras tocantes, que a colocam num novo patamar de maturidade criativa: ainda mais segura, 

exigente, autêntica e espontânea. “Luísa” foi gravado em Los Angeles, no mítico United 

Recording Studios, por onde já passaram nomes históricos com Frank Sinatra, Ray Charles, Ella 

Fitzgerald, Jay-Z, Radiohead ou U2. 

Ao leme da produção esteve Joe Henry, vencedor de 3 Grammy Awards, que para além 

de uma sólida carreira em nome próprio assina trabalhos de músicos como Elvis Costello, 

Solomon Burke, Beck ou Madonna 

Em 2017, Luísa Sobral volta a percorrer o País, com novas canções. Em palco, está em 

casa. E tem a amabilidade generosa de nos convidar a visitá-la. E de nos fazer sentir em casa. 

Os bilhetes, no valor de 10 euros, estão à venda no site www.ticketline.pt 

 

» “FILHO DA TRETA” com José Pedro Gomes subirá ao palco principal do Teatro 

Aveirense no dia 28 janeiro, sábado, pelas21.30 horas. Já tem a lotação esgostada. 



Antigamente, a vida era uma selva. Agora, a vida é uma selfie. Toda a treta se dispersou 

e cresceu nas redes sociais e os especialistas têm tido alguma dificuldade em encontrar a 

genuína conversa da treta. Mas quem é vivo sempre falece, e também sempre aparece. Nada se 

perde, tudo se transforma – o código genético da Treta renasce em 2016 com a assustadora e 

nada aguardada peça de teatro FILHO DA TRETA. 

Zezé (José Pedro Gomes) prossegue a sua luta contra o bom senso, a solidariedade, o 

trabalho e outros conceitos primeiro-mundistas, desta vez na companhia de Júnior (António 

Machado) que anda de bicicleta desmontável. Zezé, ao nível da deslocação, continua a polir a 

ponta do sapatinho de verniz com cuspe. Mas é um cuspe mais sábio... 

Numa comovente irritação entre duas gerações perdidas, discutem-se as tascas 

gourmet, os refugiados, os paus de selfie, as novas famílias e outras pragas que assolam o 

mundo moderno deste saudoso bairro em vias de extinção. 

 

 

 

V – Hasta Pública de para venda de sucata 

 

No próximo dia 24 de janeiro, pelas 10.30 horas a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) irá 

proceder à Hasta Pública para alienação de sucata diversa. A sessão terá lugar no Centro de 

Congressos de Aveiro. 

Todas as informações estão publicitadas no site da CMA e podem ainda ser consultadas 

na Divisão de Administração Geral, Subunidade de Compras e Aprovisionamento.  

Informa-se ainda que a documentação solicitada até às 17.00 horas do dia 23 de janeiro 

no Gabinete de Atendimento Integrado. 

 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


