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Nota de Imprensa N.º119, de 22 de julho de 2019 

 

I – INÍCIO DA REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA EM ROTUNDAS 

CUIDARÁ DOS VALORES AMBIENTAIS E DA CIRCULAÇÃO 

PEDONAL 

Está em curso a empreitada de requalificação paisagística de três rotundas no Município 

de Aveiro, que teve início na Rotunda de acesso à ERSUC. A obra, que vai requalificar ainda a 

Rotunda do Olho D’Água e a Rotunda sobre o viaduto da antiga EN 109, em Esgueira, representa 

um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 52.630,70€ (+ IVA), adjudicado à 

empresa ASO – Construções Lda.. 

A opção de requalificação tem como premissa base a criação de espaços verdes capazes 

de se autorrenovarem com 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 se 

encontram. 

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

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

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 – DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CARREIRA DE TIRO DO EXÉRCITO 

- Câmara vai construir neste zona um novo Parque Aventura - 

Teve início na última semana, a empreitada de demolição da Antiga Carreira de Tiro, em 

Esgueira, tendo em vista a construção do novo Parque Aventura. A demolição, adjudicada à 

empresa António Guilherme Marques Rodrigues, pelo valor de 15.600€ (+ IVA), vai tratar de 

remover os dois edifícios de alvenaria e um edifício com pórticos em betão e coberturas de 

fibrocimento. 

Tal como foi apresentado, no passado dia 3 de junho, no âmbito do “Eco Aventura – Ação 

pelo Ambiente 2019”, a Câmara Municipal de Aveiro vai construir nesta zona, um novo e 

diferenciador Parque, com elementos de referência nas atividades em espaços verdes, nas 

atividades recreativas, de lazer e de desporto, associado ao Parque da Fonte do Meio, existente 

no local. 

 

III – CONVITE 

PMAA: ASSINATURA DOS PROTOCOLOS  

DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 

- Câmara distribui 1,3 milhões de euros pelas  

Associações em 2019 - 

Temos o prazer de convidar o Vosso Órgão de Comunicação Social a estar presente, na 

Sessão Pública de assinatura dos contratos-programa para o ano de 2019, no domínio cultural e 

no domínio social, os protocolos de cooperação financeira para o investimento e ações pontuais, 

no âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA), com a presença do 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, que acontece na próxima quinta-

feira, 25 de julho, pelas 18h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

A CMA distribui em 2019, um valor global de 615.250€, divido por 75 associações do 

Município – 33 Associações Culturais, 35 Associações de cariz Social e sete ligadas a 

Organizações Não Governamentais (ONG’s), Profissionais, Escuteiros, Escoteiros, entre outras. 

No início do presente ano de 2019, a CMA tinha já assinado os mesmos protocolos com 

as Associações Desportivas e de Pais para o ano letivo 2018/2019, num investimento de cerca de 

700.000€. Em conjunto, o PMAA reserva 1.315.250€ para todo o tecido associativo do Município. 

 



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

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


