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Nota de Imprensa N.º 140, de 29 de novembro de 2017 
 

 

I – CANAL DO CÔJO | SUBSTITUIÇÃO DO DECK 

 

Está em curso a empreitada de substituição do deck da esplanada do Canal do Côjo, um 

novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro na valorização do espaço público, com o 

objetivo de potenciar o aparecimento de novas dinâmicas comerciais (como foram exemplo as 

esplanadas recentemente licenciadas para o local).  

A obra está a ser realizada pela empresa TOSCCA – Equipamentos em Madeira Lda. e 

representa um investimento de aproximadamente 35.000€. 

 

 

II – INTERVENÇÃO NO JARDIM DO BAIRRO DA GULBENKIAN E BAIRRO DA 

BELA VISTA (ESGUEIRA) 

 

Estão a decorrer os trabalhos da empreitada de qualificação do Jardim do Bairro da 

Gulbenkian e intervenção paisagística no Bairro da Bela Vista, numa intervenção de 92.212 € 

(acrescidos de IVA) a realizar pela empresa Nobre Objetivo – Construções Lda. com um prazo 

de execução de 4 meses.  

Após o investimento de 130.000€ na requalificação do Bairro da Gulbenkian realizado 

em 2016, no qual foram repavimentados os arruamentos, requalificadas as zonas de 

estacionamento e circulação pedonal e reformulada a rede de abastecimento de água (pela 

empresa AdRA – Águas da Região de Aveiro), a CMA segue agora com a qualificação do Jardim 

do Bairro da Gulbenkian visando a criação de um espaço mais acolhedor, criando novos 

percursos pedonais, instalando um Parque Infantil e substituindo algumas das árvores 

existentes. 



Também com o objetivo de melhorar o ambiente urbano do Bairro da Bela Vista, com 

esta obra a CMA vai criar dois novos espaços públicos com Parque Infantil e Zona de Estar 

ocupando duas parcelas de terreno sua propriedade que ficaram livres após a demolição das 

habitações socias devolutas aí existentes em estado de ruína.  

Com esta obra vamos também dar um contributo para a dinamização social e 

comunitária do Bairro da Bela Vista, o que se reveste de relevante importância para a vivência 

desta área urbana. 

 

 

III – REABILITAÇÃO DAS COBERTURAS DO MUSEU ARTE NOVA E MUSEU DA 

CIDADE 

 

A bom ritmo decorrem os trabalhos intervenção nas coberturas do Museu Arte Nova e 

Museu da Cidade, em execução pela empresa Binómio Elevado, Técnicas de Engenharia e 

Construção Lda., pelo preço de 112.528,29€ (acrescidos de IVA).  

Recorrentemente a CMA tem registado problemas de infiltrações nos dois Museus, 

obrigando em algumas situações ao encerramento dos espaços expositivos, o que provoca 

constrangimentos objetivos na gestão dos espaços e dos visitantes, assim como danos no 

espólio.  

Com esta empreitada agora lançada serão reabilitadas as coberturas dos dois Museus, 

dando seguimento à opção política de investimento regular da Câmara Municipal, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, na conservação e valorização do edificado 

municipal. 

 

 

IV – “BOAS FESTAS EM AVEIRO” INICIA ESTA SEXTA-FEIRA 

 

Esta sexta-feira, dia 1 de dezembro, assinala-se o arranque do programa “Boas Festas 

em Aveiro”. Trata-se de um conjunto de ações, promovido pela Câmara Municipal de Aveiro, 

com o intuito de assinalar o Natal, a Passagem de Ano e as Festas de São Gonçalinho de 

Aveiro. Termina a 15 de janeiro. 

Neste primeiro dia terá lugar a abertura do “Boas Festas em Aveiro” com uma sessão às 

17h07 (hora do ocaso), na Ponte de Praça, com a ligação da iluminação de Natal no Centro 

Histórico, seguindo-se o “Maior Desfile e Concentração de Pais Natal em Barco Moliceiro”. 



Convida-se toda a população a participar nesta atividade (única condição aparecer pelo menos 

com um gorro de Pai Natal), quer seja embarcando num dos moliceiros para o efeito disponíveis 

nos Cais do Canal Central, ou fazendo o acompanhamento do cortejo pelas margens dos Canais 

Urbanos.  

Em barcos moliceiros participarão elementos de coros Aveirenses que irão entoar 

músicas de Natal: Coral Polifónico de Aveiro, Coro São Pedro de Aradas, Coral da Vera Cruz e a 

solista Mariana Lopes. Na Fonte Nova estará o Coro de Santa Joana. 

A viagem termina no Cais da Fonte Nova, pelas 17h30, onde se fará a ligação da 

iluminação da Maior Árvore de Natal de Portugal e onde irá decorrer uma surpresa do tipo “Se 

Cá Nevasse Fazia-se Cá Ski”.  

Ainda no dia 1 terá início o “Xmas Club Aveiro” no Largo do Mercado Manuel Firmino. 

Trata-se de um projeto já com impacto nacional, inspirado nos mercados nórdicos de Natal e que 

pretende recuperar as tradições e a autenticidade desta época festiva. O “Coreto Xmas Club” 

será o meeting point dos aveirenses durante as semanas de Natal. É um coreto tradicional, um 

espaço mágico onde pelo terceiro ano consecutivo, teremos convidados a partilharem o seu 

talento com a cidade em troca de inesquecíveis momentos de boas festas. 

 

 

V – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO | 02 DE DEZEMBRO 

 

No próximo sábado, dia 2 de dezembro, terá lugar a prova desportiva “ São Silvestre 

Cidade de Aveiro” que contará com a participação de cerca de 2.000 atletas.  

Devido à realização desta atividade, que inicia e termina no Cais da Fonte Nova, 

decorrerão vários condicionamentos de trânsito no período compreendido entre as 16h30 e as 

19h30. A atividade desportiva consiste numa caminhada e numa corrida pelo mesmo percurso 

sendo que a caminhada começa às 17h00 dando uma volta e a corrida inicia às 18h00 dando 

duas voltas ao percurso. 

Neste sentido, dá-se nota que irão ocorrer alguns condicionamentos de trânsito nas vias 

onde a prova irá decorrer e ainda em zonas próximas, como sejam, na zona do Rossio e acesso 

ao Fórum Aveiro. 

Na área do Rossio, deverão ser escolhidos, preferencialmente, percursos que incluam o 

Nó das Pirâmides e o acesso pelas Eclusas (antiga Lota de Aveiro) com utilização do parque de 



estacionamento do Canal de S. Roque. Informa-se que o novo nó das Agras com ligação ao 

Canal de S. Roque ou a Esgueira constituem alternativas sem condicionamentos à circulação. 

Para acesso ao centro comercial “FORUM” poderá ser usada a Avenida dos Congressos 

da Oposição Democrática. 

No que ao acesso ao hospital diz respeito, a acessibilidade de entrada e saída não 

apresentam condicionamentos. Contudo alerta-se para a escolha de percursos que incluam a 

Avenida da Universidade e a Ex-Estrada Nacional 109, bem como Avenida Calouste Gulbenkian 

e Nó das Pirâmides/ A25, evitando-se deste modo percursos pelas artérias do interior da cidade. 

Informa-se ainda que a Ponte de Praça estará condicionada nas acessibilidades à Rua 

Batalhão de Caçadores 10 e Rua do Clube dos Galitos e que a partir das 16h00 haverá 

interrupção de trânsito na Avenida 5 de Outubro para preparação da iniciativa. 

 

O percurso far-se-á pelas vias a seguir descriminadas (segue mapa abaixo): 

- Cais da Fonte Nova; 

- Av. Congressos da Oposição Democrática; 

- Av. 5 de Outubro; 

- Rua Batalhão de Caçadores 10; 

- Rua do Clube dos Galitos; 

- Rua da Liberdade; 

- Rua de José Rabumba; 

- Rua Belém do Pará; 

- Rua Gustavo Ferreira Pinto Bastos; 

- Rua Capitão Souza Pizarro; 

- Av. Santa Joana; 

- Av. 25 Abril; 

- Av. de Bourges; 

- Av. Francisco Sá Carneiro; 

- Cais Fonte Nova. 

Desde já apelamos à compreensão de todos pelos constrangimentos que possam ocorrer, 

convidando a participar no apoio aos atletas. 

 



 

 

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

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


