
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

Foi adjudicada, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

prestação de serviços para a elaboração do projeto de qualificação da Rua dos Ervideiros, Rua 

da Boavista e Rua da Carreira Branca, à empresa Riportico 

contratual de 51.800,01€ (acrescidos de IVA) a executar no prazo de 13

Sublinha-se a importância desta obra, considerando que a referida Rua dos Ervideiros, 

situa-se entre núcleos periurbanos a nascente da cidade e funciona como o único eixo Norte

que liga os dois polos consolidados da AAE. 

Além disso, a presente intervenção servirá para adequar a via à função de ligação da 

plataforma multimodal até ao nó da A25, junto ao Estádio Municipal de Aveiro, adequando o 

troço às unidades fabris e as áreas de habitação, e perspetivando o desenvolvimento da área de 

expansão da AAE. 

A CMA segue assim a sua estratégia melhoramento das infraestruturas e do espaço 

público como fator de atração para instalação de mais e melhores empresas, ao mesmo tempo 

que investimos na qualidade ambiental e renovação paisagística.

 

II –

DO

 Está em curso a empreitada de reabilitação das coberturas em varanda (terraços) do 

Mercado Manuel Firmino com o objetivo de corrigir os problemas de impermeabilização dos 

terraços que tem originado infiltraç
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I – RUA DOS ERVIDEIROS  

- Projeto de qualificação - 

Foi adjudicada, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

prestação de serviços para a elaboração do projeto de qualificação da Rua dos Ervideiros, Rua 

da Boavista e Rua da Carreira Branca, à empresa Riportico – Engenharia Lda., pelo preço 

€ (acrescidos de IVA) a executar no prazo de 135 dias.   

se a importância desta obra, considerando que a referida Rua dos Ervideiros, 

se entre núcleos periurbanos a nascente da cidade e funciona como o único eixo Norte

que liga os dois polos consolidados da AAE.  

nte intervenção servirá para adequar a via à função de ligação da 

plataforma multimodal até ao nó da A25, junto ao Estádio Municipal de Aveiro, adequando o 

troço às unidades fabris e as áreas de habitação, e perspetivando o desenvolvimento da área de 

A CMA segue assim a sua estratégia melhoramento das infraestruturas e do espaço 

como fator de atração para instalação de mais e melhores empresas, ao mesmo tempo 

que investimos na qualidade ambiental e renovação paisagística. 

– INTERVENÇÃO NA COBERTURA 

DO MERCADO MANUEL FIRMINO 

a empreitada de reabilitação das coberturas em varanda (terraços) do 

Mercado Manuel Firmino com o objetivo de corrigir os problemas de impermeabilização dos 

terraços que tem originado infiltrações permanentes nas lojas, terminando assim com um 
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Foi adjudicada, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), a 

prestação de serviços para a elaboração do projeto de qualificação da Rua dos Ervideiros, Rua 

Engenharia Lda., pelo preço 

5 dias.    

se a importância desta obra, considerando que a referida Rua dos Ervideiros, 

se entre núcleos periurbanos a nascente da cidade e funciona como o único eixo Norte-Sul 

nte intervenção servirá para adequar a via à função de ligação da 

plataforma multimodal até ao nó da A25, junto ao Estádio Municipal de Aveiro, adequando o 

troço às unidades fabris e as áreas de habitação, e perspetivando o desenvolvimento da área de 

A CMA segue assim a sua estratégia melhoramento das infraestruturas e do espaço 

como fator de atração para instalação de mais e melhores empresas, ao mesmo tempo 

  

a empreitada de reabilitação das coberturas em varanda (terraços) do 

Mercado Manuel Firmino com o objetivo de corrigir os problemas de impermeabilização dos 

ões permanentes nas lojas, terminando assim com um 



problema que danifica o património e prejudica o comércio e os bens dos concessionários do 

Mercado.  

 A obra está a ser executada pela empresa PEMI – Construção de Engenharia, Lda., pelo 

valor de 59.943,01€ (+IVA), e estará organizada em duas fases, com o objetivo de minimizar o 

impacto sobre o normal funcionamento do comércio local. 

 Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas 

existentes e a qualificação dos equipamentos públicos, gerindo bem a opção de cumprirmos os 

compromissos que assumimos. 

 

III – REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE  

À PONTE DE SÃO JOÃO 

A Câmara Municipal de Aveiro adjudicou ontem, terça-feira, dia 11 de dezembro, através 

de despacho do Presidente, a empreitada de requalificação da zona contígua à Ponte de São 

João, à empresa ASO – Construções, Lda., pelo valor de 46.492,99€ (+IVA). 

Após a construção da nova Ponte e a sua inauguração no passado dia 20 de maio, era 

essencial avançar também com a requalificação do espaço envolvente, que prevê a criação de 

uma nova área de estar e recreio infantil, em harmonia com o jardim existente. Está ainda 

considerado o aumento do mobiliário urbano, com a implementação de bancos, papeleiras e 

bebedouros. 

Da mesma forma, em termos ambientais, serão plantadas novas espécies de árvores 

para aumento da qualidade e embelezamento do espaço. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


