
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I 

DE CINCO ESCOLAS NO MUNICÍPIO

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) adjudicou, através de despacho do Presidente, 

José Ribau Esteves, o procedimento por concurso público para a realização do projeto e 

execução da reabilitação e ampliação de cinco escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de 

Infância, no Município de Aveiro, num investimento total de 86.179,00

O concurso público distribuído por três lotes irá reabilitar infraestruturas escolares no que 

respeita à criação novas salas de aula e para o jardim

apoio e a criação de bibliotecas. Serão também criados novos espa

coberto e organizados os recreios descobertos, integrando polidesportivos adaptados à realidade 

de cada Escola. 

O primeiro lote contemplou a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) e Jardim de 

Infância (JI) da Quintã do Loure

obras que serão executadas 

valor de 32.490,00€ (+ IVA). 

O segundo lote de intervenção refere

do 1º CEB e JI do Solposto, em Santa Joana, a ser realizado pela empresa WA 

Consultoria Lda., pelo valor de 31.789,00

Por último, o terceiro lote é dirigido à Escola do 1º CEB e JI das Barrocas, em Aveiro, a 

cargo da empresa Vitor Abrantes 

21.900,00€ (+IVA). 
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 – REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO  

DE CINCO ESCOLAS NO MUNICÍPIO 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) adjudicou, através de despacho do Presidente, 

Ribau Esteves, o procedimento por concurso público para a realização do projeto e 

execução da reabilitação e ampliação de cinco escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de 

Infância, no Município de Aveiro, num investimento total de 86.179,00€ (+IVA). 

O concurso público distribuído por três lotes irá reabilitar infraestruturas escolares no que 

respeita à criação novas salas de aula e para o jardim-de-infância, novos sanitários, salas de 

apoio e a criação de bibliotecas. Serão também criados novos espaços exteriores de recreio 

coberto e organizados os recreios descobertos, integrando polidesportivos adaptados à realidade 

O primeiro lote contemplou a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) e Jardim de 

Infância (JI) da Quintã do Loureiro e a Escola do 1º CEB e JI da Póvoa do Paço, em Cacia

 pela empresa Termoprojeto – Engenharia e Projectos, Lda., pelo 

O segundo lote de intervenção refere-se à Escola do 1º CEB e JI de Azurva, e a 

do 1º CEB e JI do Solposto, em Santa Joana, a ser realizado pela empresa WA 

Consultoria Lda., pelo valor de 31.789,00€ (+IVA). 

Por último, o terceiro lote é dirigido à Escola do 1º CEB e JI das Barrocas, em Aveiro, a 

Vitor Abrantes – Consultoria e Projetos de Engenharia, Lda., pelo valor de 
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A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) adjudicou, através de despacho do Presidente, 

Ribau Esteves, o procedimento por concurso público para a realização do projeto e 

execução da reabilitação e ampliação de cinco escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de 

  

O concurso público distribuído por três lotes irá reabilitar infraestruturas escolares no que 

infância, novos sanitários, salas de 

ços exteriores de recreio 

coberto e organizados os recreios descobertos, integrando polidesportivos adaptados à realidade 

O primeiro lote contemplou a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) e Jardim de 

JI da Póvoa do Paço, em Cacia, 

Engenharia e Projectos, Lda., pelo 

se à Escola do 1º CEB e JI de Azurva, e a Escola 

do 1º CEB e JI do Solposto, em Santa Joana, a ser realizado pela empresa WA – Engenharia e 

Por último, o terceiro lote é dirigido à Escola do 1º CEB e JI das Barrocas, em Aveiro, a 

Consultoria e Projetos de Engenharia, Lda., pelo valor de 



A Educação é opção estratégica política prioritária no atual mandato autárquico 

2017/2021, com especial relevância no ano de 2019, melhorando as condições das 

infraestruturas, para alunos, professores, docentes e encarregados de educação, aumentando, 

também por esta via, a qualidade do ensino em Aveiro. 

 

II – SESSÃO SOLENE DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO E AS JUNTAS DE 

FREGUESIA 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e os Presidentes das Juntas de 

Freguesia e Uniões de Freguesia do Município de Aveiro assinam os Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências entre a CMA e cada uma das Juntas de 

Freguesia e Uniões de Freguesia do Município de Aveiro, para o ano de 2019, em Sessão 

Pública, na próxima segunda-feira, pelas 11.00h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na 

Praça da República, em Aveiro. 

Na apresentação dos Contratos será feita a apresentação dos seus pormenores e 

objetivos de investimento em concreto. 

Para o exercício das competências previstas nestes Contratos, a CMA vai transferir para 

as Juntas de Freguesia uma verba total de 1.721.000€, sendo que esta verba será ainda 

acrescida de mais cerca de 380.000€, em adendas a definir nos próximos meses. 

Importa ainda referir que num contexto de investimento forte da Câmara Municipal por 

todo o Município, é necessário utilizar bem os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os 

dias as Autarquias Locais são confrontadas. 

Este é um momento de grande importância para o Município de Aveiro e para o 

fortalecimento da capacidade de prestação de serviços públicos aos Cidadãos por parte da 

Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. 

 

III – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO  

 - Festas em honra de São Gonçalinho -  



Devido à realização da Festa em Honra de São Gonçalinho que se inicia hoje, dia 10 de 

janeiro, no Bairro da Beira-Mar e se prolonga até à próxima segunda-feira, dia 14 de janeiro, 

várias ruas estarão com o trânsito condicionado. 

Com especial importância, os dias 10, 11, 12 e 14 de janeiro, desde as 20h00 até às 

2h00 e no dia 13 de janeiro das 16h00 à 1h00, as ruas encerradas ao trânsito serão:  

• Rua João Afonso de Aveiro; 

• Rua João Mendonça; 

• Rua Dr. Barbosa de Magalhães; 

• Largo do Rossio; 

• Rua Dr. Bernardino Machado; 

• Travessa dos Marnotos.  

 

Devido à realização do fogo-de-artifício serão encerrados os arruamentos da Rua Clube 

dos Galitos, Rua do Alavário e Rotunda das Pirâmides, nos dias 12 e 14 de janeiro, no período 

compreendido entre as 23h30 e as 00h15. 

Além disso, entre até 16 de janeiro, e para efeitos de montagem e desmontagem de 

infraestruturas, realização de concertos e lançamento de fogo-de-artifício, serão 

encerrados/condicionados ainda, os seguintes arruamentos: 

 

Trânsito interdito até 16 de janeiro 

• Rua João Afonso de Aveiro (entre as Palmeiras e o jardim do Rossio);  

• Ponte São João (no sentido Rua Dr. Bernardino Machado). 

 

Trânsito condicionado de 10 a 14 de janeiro 

• Rua da Palmeira; 

• Rua Antónia Rodrigues; 

• Cais de São Roque; 

• Travessa de São Roque; 

• Rua das Salineiras; 

• Travessa do Arco; 

• Rua dos Marnotos; 

• Travessa de São Gonçalinho; 

• Largo da Praça do Peixe; 



• Travessa do Rossio; 

• Rua António dos Santos Lé (parcial); 

• Travessa do Lavadouro; 

• Cais dos Mercantéis. 

 

Informa-se, ainda, que ocorrerão algumas alterações do sentido de trânsito na Rua Abel 

Ribeiro (alteração do sentido de trânsito entre a Rua do Lavadouro e a Rua das Tricanas) e Rua 

do Arco (alteração do sentido de trânsito entre a Rua das Salineiras e a Travessa do Arco). 

[Mapa em anexo]. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


