
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ROTUNDAS DO 

OLHO D’ÁGUA, EN 109 E DE ACESSO À ERSUC

De acordo com o despacho do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau 

Esteves, foi adjudicada a empreitada de requalificação paisagística da Rotunda do Olho D’Água, 

da Rotunda sobre o viaduto da antiga EN 109, em Esgueira e da Rotunda de acesso 

pelo valor de 53.868,00€ (+IVA), 

Verdes, Lda. . 

A obra nas três rotundas tem como premissa

de se autorrenovarem com facilidade e onde o recurso

pela própria natureza. O embelezamento destes espaços será ainda feito com recurso a matéria 

rochosa de várias tonalidades, criando painéis apelativos e de acordo com o meio urbano onde 

se encontram. 

Em termos específicos,

envolvente à Rotunda do Olho D’Água

preservar as árvores e vegetação e a permitir o arejamento das raízes, protegendo assim o 

espaço para os peões. 

Esta é mais uma obra muito importante, pensada não só em termos rodoviários e de 

melhoramento do espaço público, mas também para a preservação dos valores ambientais e o 

recurso água, tão importante de ser salvaguardado nos nossos dias.

 

II – PRESIDENTE RECEBE CÂMARA MUNICIPAL DE OITA 
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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 191, de 17 de dezembro de 2018

REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ROTUNDAS DO 

OLHO D’ÁGUA, EN 109 E DE ACESSO À ERSUC

De acordo com o despacho do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau 

Esteves, foi adjudicada a empreitada de requalificação paisagística da Rotunda do Olho D’Água, 

da Rotunda sobre o viaduto da antiga EN 109, em Esgueira e da Rotunda de acesso 

€ (+IVA), à empresa Valjardim – Construção e Manutenção de Espaços 

A obra nas três rotundas tem como premissa base a criação de espaços verdes capazes 

om facilidade e onde o recurso água necessário, seja apenas o gerado 

pela própria natureza. O embelezamento destes espaços será ainda feito com recurso a matéria 

rochosa de várias tonalidades, criando painéis apelativos e de acordo com o meio urbano onde 

Em termos específicos, destaca-se ainda os trabalhos de requalificação da zona pedonal 

Rotunda do Olho D’Água. O projeto prevê a criação de uma caldeira capaz de 

as árvores e vegetação e a permitir o arejamento das raízes, protegendo assim o 

Esta é mais uma obra muito importante, pensada não só em termos rodoviários e de 

melhoramento do espaço público, mas também para a preservação dos valores ambientais e o 

recurso água, tão importante de ser salvaguardado nos nossos dias. 

DENTE RECEBE CÂMARA MUNICIPAL DE OITA 
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REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ROTUNDAS DO 

OLHO D’ÁGUA, EN 109 E DE ACESSO À ERSUC 

De acordo com o despacho do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau 

Esteves, foi adjudicada a empreitada de requalificação paisagística da Rotunda do Olho D’Água, 

da Rotunda sobre o viaduto da antiga EN 109, em Esgueira e da Rotunda de acesso à ERSUC, 

Construção e Manutenção de Espaços 

a criação de espaços verdes capazes 

seja apenas o gerado 

pela própria natureza. O embelezamento destes espaços será ainda feito com recurso a matéria 

rochosa de várias tonalidades, criando painéis apelativos e de acordo com o meio urbano onde 

se ainda os trabalhos de requalificação da zona pedonal 

projeto prevê a criação de uma caldeira capaz de 

as árvores e vegetação e a permitir o arejamento das raízes, protegendo assim o 

Esta é mais uma obra muito importante, pensada não só em termos rodoviários e de 

melhoramento do espaço público, mas também para a preservação dos valores ambientais e o 

DENTE RECEBE CÂMARA MUNICIPAL DE OITA  



- Última ação de celebração de 40 anos de geminação entre Aveiro 

e Oita - 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro recebe amanhã, pelas 18h30, o Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Oita, Japão, Akira Kudo, em visita oficial da delegação 

japonesa à cidade de Aveiro e que marca o encerramento da celebração do 40º aniversário de 

geminação entre Aveiro e Oita. 

De seguida, está previsto um jantar de boas vindas, com a presença da equipa de 

futebol jovem do Município de Aveiro, que em julho último fez parte da delegação aveirense que 

se deslocou ao Japão. 

Do programa oficial da visita, que se realiza de 17 a 20 de dezembro, consta ainda a 

passagem pela Assembleia Municipal de Aveiro, Museus de Aveiro e um workshop na Oficina do 

Doce sobre a confeção de Ovos Moles. 

Como já foi referido, no passado mês de julho, a comitiva aveirense liderada pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, na companhia de uma seleção de futebol sub-14, 

representante do Município de Aveiro deslocou-se a Oita para assinatura de uma Declaração 

Conjunta, pelo 40.º Aniversário da Geminação entre Oita e Aveiro. Como ponto de partida para 

reafirmar a relação entre cidades irmãs a Declaração tem como intenção celebrar todas as 

conquistas até ao presente e olhar para o futuro, reforçando os laços sólidos que unem as duas 

cidades, promovendo uma variedade de projetos de intercâmbio em várias áreas, 

nomeadamente a aposta na área económica. 

Recordamos que o Embaixador do Japão em Portugal, Jun Niimi, foi convidado de 

honra, na sessão de inauguração do Techdays Aveiro 2018 e a Embaixada, em conjunto com 

algumas empresas japonesas, estiveram presentes no evento, que se realizou de 11 a 13 de 

outubro. 

 

40 anos de amizade bilateral 

As cidades de Aveiro e Oita celebram durante todo o ano de 2018, os 40 anos sobre a 

data de início da geminação. Foi a 10 de outubro de 1978 e por desafio da embaixada do Japão 

em Portugal que se celebrou e oficializou o acordo de geminação entre ambas as cidades.  

Nesta relação de quatro décadas e apesar da distância que separa as duas cidades, a 

relação de amizade cresceu e as relações de intercâmbio a nível cultural, desportivo e escolar, 

têm sido constantes.  



As relações bilaterais de amizade assentam nesta base histórica, em que as cidades 

não são pontos isolados e precisam de alargar a sua esfera de influência a nível internacional, 

através da cooperação estratégica, solidariedade e troca de informações relevantes.  

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


