
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – CÂMARA MUNICIPAL INVESTE NO AUMENTO DE 160 

NOVAS ÁRVORES NO PARQUE DA CIDADE

- Arborização do Parque Infante D. Pedro 

Está em curso a plantação de 160 novas árvores no Parque da Cidade de Aveiro, 

especificamente no Parque Infante D. Pedro e no Parque dos Amores, num investimento da 

Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 17.584,10

Jardim. 

Depois de no passado dia 29 de julho ter sido apresentada a renovada imagem do 

Parque da Cidade de Aveiro (constituído pelo Parque da Baixa de Santo António, Parque Infante 

D. Pedro e no Parque dos Amores), a CMA segue a opção

Cidade e de seu Parque, com a sua qualificação e arborização. 

Após várias tempestades que ocorreram nos últimos anos, o Parque Infante D. Pedro 

perdeu algum do seu património arbóreo, sendo por isso necessário procede

novas árvores, com o objetivo de densificar o estrato arbóreo através de espécies autóctones da 

flora portuguesa, adaptadas às condições climatéricas da cidade, restabelecendo assim a 

grande mancha arbórea que sempre caraterizou o Parqu

Ao invés, o Parque dos Amores, construído recentemente, apresentou sempre um défice 

de árvores, causado pela não sobrevivência de um número significativo de espécies aquando da 

sua plantação. 

Desta forma, o plano de plantação de 123 novas árvores inclui

próximo do talude limite do Estádio Mário Duarte, por forma a criar uma cortina arbórea que irá 
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CÂMARA MUNICIPAL INVESTE NO AUMENTO DE 160 

NOVAS ÁRVORES NO PARQUE DA CIDADE

Arborização do Parque Infante D. Pedro 

e do Parque dos Amores - 

Está em curso a plantação de 160 novas árvores no Parque da Cidade de Aveiro, 

especificamente no Parque Infante D. Pedro e no Parque dos Amores, num investimento da 

Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 17.584,10€ (+IVA), em execução pela empresa Krakatoa 

Depois de no passado dia 29 de julho ter sido apresentada a renovada imagem do 

Parque da Cidade de Aveiro (constituído pelo Parque da Baixa de Santo António, Parque Infante 

D. Pedro e no Parque dos Amores), a CMA segue a opção política de valorização ambiental da 

Cidade e de seu Parque, com a sua qualificação e arborização.  

Após várias tempestades que ocorreram nos últimos anos, o Parque Infante D. Pedro 

perdeu algum do seu património arbóreo, sendo por isso necessário proceder à plantação de 37 

novas árvores, com o objetivo de densificar o estrato arbóreo através de espécies autóctones da 

flora portuguesa, adaptadas às condições climatéricas da cidade, restabelecendo assim a 

grande mancha arbórea que sempre caraterizou o Parque. 

Ao invés, o Parque dos Amores, construído recentemente, apresentou sempre um défice 

de árvores, causado pela não sobrevivência de um número significativo de espécies aquando da 

Desta forma, o plano de plantação de 123 novas árvores inclui um alinhamento denso 

próximo do talude limite do Estádio Mário Duarte, por forma a criar uma cortina arbórea que irá 
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CÂMARA MUNICIPAL INVESTE NO AUMENTO DE 160 

NOVAS ÁRVORES NO PARQUE DA CIDADE 

Arborização do Parque Infante D. Pedro  

Está em curso a plantação de 160 novas árvores no Parque da Cidade de Aveiro, 

especificamente no Parque Infante D. Pedro e no Parque dos Amores, num investimento da 

pela empresa Krakatoa 

Depois de no passado dia 29 de julho ter sido apresentada a renovada imagem do 

Parque da Cidade de Aveiro (constituído pelo Parque da Baixa de Santo António, Parque Infante 

política de valorização ambiental da 

Após várias tempestades que ocorreram nos últimos anos, o Parque Infante D. Pedro 

r à plantação de 37 

novas árvores, com o objetivo de densificar o estrato arbóreo através de espécies autóctones da 

flora portuguesa, adaptadas às condições climatéricas da cidade, restabelecendo assim a 

Ao invés, o Parque dos Amores, construído recentemente, apresentou sempre um défice 

de árvores, causado pela não sobrevivência de um número significativo de espécies aquando da 

um alinhamento denso 

próximo do talude limite do Estádio Mário Duarte, por forma a criar uma cortina arbórea que irá 



fazer a contenção do Parque. O mesmo acontecerá nas traseiras das habitações da Avenida 

Araújo e Silva, com o alinhamento orgânico de Jacarandas, de floração exuberante, dando 

continuidade ao presente no Parque Infante D. Pedro. 

O centro da Cidade de Aveiro recebe assim, através deste forte e planeado 

investimento, novas grandes zonas de sombra e maior conforto, neste espaço de recreio ativo, 

reforçando o coberto verde, ao longo de todo o Parque da Cidade de Aveiro. 

 

II – INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA 

ESCOLA JOÃO AFONSO DE AVEIRO 

Vimos por este meio convidar o vosso órgão de Comunicação Social a estar presente na 

sessão pública de inauguração da obra de requalificação da Escola Básica João Afonso de 

Aveiro, com o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e a Secretária de 

Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, que se realiza esta sexta-feira, dia 18 de 

dezembro, a partir das 16h30, na referida escola. 

 

Programa da sessão pública inaugural: 

16h30 – Visita guiada às instalações; 

17h30 – Cerimónia de inauguração; 

17h50 – Descerrar da placa evocativa. 

 

III – EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 

A Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com a Veolia, tem em curso uma nova ação 

de educação ambiental dirigida às crianças do pré-escolar e do 1º e 2º anos do ensino básico.  

“Os caça-tesouros vão à escola” é mais uma iniciativa integrante do Programa de Ação 

Educativa do Município de Aveiro (PAEMA) para o ano letivo 2018/19, e que chegará até 22 de 

março a 2670 crianças das escolas públicas e privadas do Município. 

O seu principal objetivo passa por sensibilizar para a importância do adequado 

encaminhamento dos resíduos e do caminho que estes percorrem a partir do momento em que 

lhes é dado o destino mais adequado. 

A metodologia utilizada assenta num formato de “contador de histórias” e em algumas 

dinâmicas de jogo sobre o caminho dos resíduos, com espaço também para a troca de ideias 



com as crianças, sobre o tema. As crianças são também convidadas a ser “caça-tesouros” e a 

dar um contributo para essa importante viagem que é a “economia circular”. 

Com esta ação pretende-se, igualmente, valorizar as profissões associadas ao setor dos 

resíduos, tão importantes para garantir a higiene, a qualidade ambiental da via e dos espaços 

públicos do Município. 

 

IV – AÇÃO DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NOS TERRENOS  
SOB AS LINHAS ELÉTRICAS 

 
A Câmara Municipal de Aveiro informa que a EDP Distribuição – Energia S. A. se 

encontra a promover ações de gestão de combustível (limpeza de vegetação nos terrenos) nas 

faixas das linhas de Média Tensão (15 kW) e Alta Tensão (60 kW) nas freguesias de Aradas, 

Cacia, Eixo e Eirol, Esgueira, Oliveirinha, Santa Joana, São Bernardo e São Jacinto. 

As localizações exatas de cada intervenção podem ser consultadas no site da autarquia, 

e pode ser obtida informação mais detalhada junto do Gabinete Técnico Florestal da Câmara 

Municipal de Aveiro, através do contacto, 234 406 300 ou para o e-mail: geral@cm-aveiro.pt. 

O proprietário, seu representante ou administrador da propriedade, poderá acompanhar 

os trabalhos e deverá proceder à imediata remoção dos materiais resultantes das ações de 

gestão do combustível. 

Estas ações estão devidamente definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


