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I – CONCLUÍDA RENOVAÇÃO DO ESPAÇO VERDE DA PRAÇA 

MARQUÊS DE POMBAL 

- Operação programada e de aumento da segurança - 

A Câmara Municipal de Aveiro ( CMA) concluiu os trabalhos de arranjo do espaço verde 

da Praça Marquês de Pombal, junto ao Tribunal de Aveiro, com a colocação de três novas árvores 

adequadas ao local, a renovação do relvado e a plantação de um canteiro decorativo em todo o 

seu perímetro (ver fotos). Na intervenção, realizada pelos Serviços Urbanos da CMA, foi instalado 

um sistema de rega mecânica, por forma garantir a boa gestão, cuidado e imagem da zona verde. 

Tratou-se de uma operação programada, que faz parte do plano de renovação do parque 

arbóreo da Cidade, reforçando a segurança de pessoas e bens, perante árvores que possam estar 

em risco de queda. Este era o caso dos exemplares ali presentes, que devido à sua copa alta, 

estavam em perigo de cair por força do vento. 

Na mesma altura foi necessário proceder à remoção de outras duas árvores em mau 

estado, no Parque da Cidade (Parque Infante D. Pedro), junto à zona dos escorregas para 

crianças. Uma das mesmas, acabou mesmo por cair antes do abate, felizmente sem danos 

humanos. 

O plano de renovação prevê intervenções de abate e reposição arbórea, em vários locais 

ao longo do ano, tendo-se iniciado esse processo em janeiro de 2019, com a plantação de 160 

novas árvores no Parque da Cidade, num investimento de 17.584,10€ (+ IVA), conforme demos 

conhecimento público, na Nota de Imprensa do dia 16 do mesmo mês. 

[Fotografias em anexo] 



II – CENTRO COMERCIAL GLICÍNIAS – OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO 

Decorrem as obras de urbanização resultantes da negociação de contrapartidas para 

melhoramento das infraestruturas rodoviárias associadas ao processo de licenciamento da 

ampliação do Centro Comercial Glicínias.   

Em curso está já a reestruturação do eixo de ligação entre a Rotunda do Eucalipto / das 

Glicínias e a Rotunda localizada à frente da entrada principal do Centro Comercial, assim como 

criação de um novo acesso de entrada na área do loteamento no sentido sul/norte entre a Rotunda 

do Eucalipto / das Glicínias e a Linha do Norte. 

Além das intervenções acima identificadas e no âmbito do contrato de obras de 

urbanização celebrado com a Câmara Municipal, a Vougainvest tem ainda a obrigação de executar 

as seguintes intervenções, com um valor estimado de 1,5 milhões de euros: 

a) alargamento do tabuleiro da (ex)EN109 na passagem superior sobre a Linha do Norte 

(ferrovia), com ligação em três faixas em cada sentido do trânsito na ligação entre o cruzamento 

da Estrada de São Bernardo junto ao Pingo Doce e a Rotunda do Eucalipto / das Glicínias, sobre 

a (ex)EN109, com atravessamento inferior à EN109 para peões e bicicletas, no viaduto da Linha 

do Norte; 

b) reestruturação do cruzamento da ex-EN109 com a EN235, de forma a permitir que o 

tráfego que entra na EN109 vindo da EN235 e se dirige para norte, possa entrar diretamente no 

túnel, retirando-o da circulação na Rotunda do Eucalipto / das Glicínias; 

c) para uma fase subsequente, ficam também definidas as intervenções de construção de 

uma Rotunda na Rua Direita de Aradas e a execução da malha viária envolvente do lado nascente 

do Centro Comercial, com construção e qualificação da rede viária de ligação à Passagem 

Superior sobre a Linha do Norte junto à EB 2,3 de São Bernardo. 

 

Nesta primeira obra os constrangimentos de trânsito incidem sobretudo no acesso ao 

Centro Comercial Glicínias, solicitando compreensão e colaboração de todos na boa gestão da 

operação. Com o evoluir dos trabalhos serão comunicadas os constrangimentos de trânsito 

correspondentes a cada uma das obras.  

A Zona do Glicínias constitui uma das centralidades mais fortes da cidade, tanto pela zona 

habitacional que aloja, como pela Grande Superfície e Centro Comercial que exerce grande 

atratividade, como ainda pela proximidade de equipamentos estruturantes como o Campus da 



Universidade de Aveiro, o Hospital e o Centro de Saúde, ou as Escolas Secundárias José Estevão 

e Mário Sacramento.  

Com um valor total de investimento de cerca de 40 milhões de euros, o Centro Comercial 

Glicínias vai ser alvo de uma "profunda requalificação e ampliação em resposta à crescente 

procura de marcas nacionais e internacionais". 

 

III – RUA DOS ERVIDEIROS COM TRABALHOS DE 

PROSPEÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA 

Durante os próximos dias decorrerão os trabalhos de prospeção geológica e geotécnica 

para avaliação da qualidade e capacidade do solo existente na Rua dos Ervideiros, ações 

integradas no âmbito do projeto de requalificação do referido arruamento que a Câmara Municipal 

de Aveiro contratou à empresa Riportico – Engenharia Lda. e que está em boa execução. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 

 


