
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º122, de 26 de julho de 2019 

 

I – INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO NO TÚNEL DA ESTAÇÃO 

- De 29 de julho a 16 de agosto - 

A partir da próxima segunda-feira, dia 29 de julho e até 16 de agosto, o túnel que liga a 

Avenida Dr. Lourenço Peixinho à Avenida Dr. Vasco Branco estará encerrado para se proceder à 

substituição da iluminação existente por iluminação de tecnologia LED.  

A reparação representa um investimento da Câmara Municipal de Aveiro de 175.969,63€ 

(+IVA), a cargo da empresa João Santos & Coelho, S.A., e visa corrigir as sucessivas falhas de 

iluminação no interior do túnel, aumentando a qualidade da luminosidade, eficiência energética e 

cuidado ambiental que a tecnologia LED proporciona. 

Informamos de seguida dos respetivos desvios de trânsito (mapas em anexo), apelando 

à boa compreensão e colaboração dos nossos concidadãos, dos utilizadores regulares e 

visitantes da Cidade de Aveiro. 

 

Desvios de Trânsito 

Sentido Avenida Dr. Lourenço Peixinho > Avenida Dr. Vasco Branco 

O desvio acontecerá no final da Avenida Doutor Lourenço Peixinho, através da Rua 

Comandante Rocha e Cunha, Rua Dr. Arlindo Vicente, Avenida Central, Alameda Silva Rocha e 

Rua General José Domingues Peres; 

 

Sentido Avenida Dr. Vasco Branco > Avenida Dr. Lourenço Peixinho 

Em sentido inverso, o trajeto provisório tem o seu início na rotunda da Avenida Dr. Vasco 

Branco, via Rua do Foral de Esgueira, Rua Pe. José Maria Taborda, seguindo depois para a 



Avenida Dr. Lourenço Peixinho através do túnel da Rua de Viseu e da Rua Luis Gomes 

Carvalho. 

[mapas em anexo] 

 

II – ADJUDICADA OBRA DE 430 MIL EUROS PARA 

REQUALIFICAR ZONA URBANA EM AZURVA 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) decidiu adjudicar o concurso público para a 

requalificação urbana da zona habitacional de Montes de Azurva, Freguesia de Eixo/Eirol, pelo 

valor de 430.306,57€ (+IVA), à empresa Construções Carlos Pinho, Lda.. 

Num projeto realizado por Técnicos da CMA, a empreitada pretende solucionar 

problemas relacionados com o redimensionamento de passeios, promovendo as acessibilidades 

e tornando estes mais úteis na sua largura, ao mesmo tempo que vai reorganizar os 

estacionamentos, sinalização horizontal e vertical e a construção de novos espaços verdes, com 

a introdução de novas árvores e implantação de mobiliário urbano, sobretudo bancos e 

papeleiras. 

Este projeto contempla também o tratamento de alguns arruamentos e estacionamentos 

circundantes à urbanização e ainda a arborização da envolvente do parque infantil de Azurva, 

que se encontra localizado a poente da intervenção. Pretende-se ainda reconstruir o parque 

verde existente nas traseiras dos prédios, na parte sul da urbanização, implementando profunda 

qualificação do espaço, com instalação de equipamentos para atividades de lazer e recreativas, 

reconstrução dos acessos pedonais e instalação de novas zonas de estar e de lazer. 

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

melhoramento do espaço público, mas também para a capacitação das zonas habitacionais com 

espaços verdes de qualidade. 

 

III – ORQUESTRA ESTÁGIO GULBENKIAN ESTE DOMINGO 

NO TEATRO AVEIRENSE 

Este domingo, 28 de julho, às 21h30, o Teatro Aveirense, recebe uma vez mais a 

Orquestra Estágio Gulbenkian, sob a direção artística da maestrina Joana Carneiro. Cerca de 80 

músicos de talento excecional, com idades compreendidas entre os 17 e os 26 anos, são 

escolhidos através de rigorosas provas de seleção realizadas anualmente em vários locais do 

País.  



Este projeto promove a experiência orquestral de elevado nível técnico-artístico entre 

jovens instrumentistas portugueses ou residentes em Portugal e auxilia a transição entre a fase 

final da vida académica e a sua entrada no mundo profissional. 

Em 2018, tiveram oportunidade de tocar com a “Royal Concertgebouw Orchestra” no 

âmbito do projeto “Side by Side”, num concerto que este famoso agrupamento apresentou em 

Lisboa. 

 

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

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


