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COMEMORAÇÕES

DO FERIADO MUNICIPAL
e Festa de Santa Joana
A CMA viveu o seu Feriado

a CMA realizou diversas ações

seguido do discurso do Presidente

Municipal (12 de maio) com a

por Todo o Município, levando

da Assembleia Municipal de Aveiro,

realização de várias atividades

à população a comemoração

Luís Souto, do Presidente da CMA,

integradas nas Comemorações do

do Feriado Municipal, com a

José Ribau Esteves, e da entrega

Feriado Municipal que decorreram

assinatura de protocolos com

das Condecorações Honoríficas

de 7 a 16 de maio, destacando-se,

as Associações, a inauguração

Municipais.

como habitualmente, a Sessão

e a apresentação de projetos e

Na Sessão Solene foram entregues

Solene e a Eucaristia na Sé de

obras, entre outras, sendo que

as Distinções Honoríficas

Aveiro em honra da Padroeira Santa

todos os atos foram devidamente

Municipais a seis Munícipes que se

Joana.

compatibilizados com as

destacaram:

Da programação salienta-se a

necessidades de proteção e

> Carlos Alberto Lacerda Pais -

apresentação da obra de Fernando

distanciamento impostas pelo

Medalha de Mérito Municipal em

Gautier Neto, “O Municipalismo

Combate à Pandemia.

olhar dos acordos da Câmara de
Aveiro 1555-1556”.
No dia 8 de maio, a CMA realizou
uma Cerimónia de Homenagem
a Maria Champalimaud Duff, com
a Eucaristia em sua homenagem,
pelas 08h30, seguida da romagem
ao seu túmulo e descerramento da

Prata;
> Antero Marques dos Santos

entre os Séculos XIV e XVIII sob o

FERIADO
MUNICIPAL
NO CENTRO DE
CONGRESSOS DE
AVEIRO

(a título póstumo) - Medalha de
Mérito Municipal em Cobre;
> Carlos Alberto Ventura

Magalhães - Medalha de Mérito
Municipal em Cobre;
> Fatinha Ramos (Maria de Fátima

Ramos) - Medalha de Mérito
Municipal em Cobre;

placa toponímica. Champalimaud

Devido à necessidade de cuidar

> Isménia Franco - Medalha de

Duff foi Prioresa da Comunidade

bem da gestão e do combate

Mérito Municipal em Cobre;

em Aveiro e Diretora do Colégio de

à pandemia de Covid-19,

> Susana Sargento - Medalha de

Santa Joana, entre 1884 e 1909.

excecionalmente, a comemoração

Mérito Municipal em Cobre.

Ainda no dia 8 foram divulgados

do Feriado Municipal aconteceu

A Missa na Sé de Aveiro realizou-se

os vencedores do Concurso Aveiro

no Grande Auditório do Centro de

pelas 16h00, enquanto que

Jovem Criador 2021 que podem

Congressos de Aveiro, momento

pelas 17h30, no mesmo local, foi

ser apreciados Museu de Aveiro /

que contou com o Hastear da

apresentado o livro “Memorial de

Santa Joana até ao dia 27 de junho.

Bandeira, o Hino da Cidade de

Santa Joana e crónica da fundação

Ao longo de todo o mês de maio,

Aveiro e a Guarda de Honra,

do Mosteiro de Jesus”.

Da esquerda para a direita: Luís Souto, Carlos Magalhães, Susana Sargento, José
Ribau Esteves, Isménia Franco, Lacerda Pais, Maria Isabel Fernandes, Maria da Luz
Ramos e Orlando Ramos (pais de Fatinha Ramos)

AVENIDA
D. ANTÓNIO FRANCISCO
DOS SANTOS E
OS “ARCANJOS” DE
PAULO NEVES
Também no dia 12 de maio, foi descerrada a placa
toponímica de D. António Francisco dos Santos e a
apresentação da escultura “Arcanjos” do artista Paulo
Neves. Esta ações contaram com a presença do
Presidente da CMA, Ribau Esteves, e do Presidente da
AMA, Luís Souto.
O momento de atribuição do topónimo de D. António
Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro entre 2006 e
2014, aconteceu pelas 19h00, na nova Avenida que
liga a Alameda Silva Rocha à Avenida Vasco Branco e
seguindo até à futura rotunda do Túnel de Esgueira.
Nesse âmbito foi feita uma apresentação da escultura
“Arcanjos”, do artista Paulo Neves, já patente em

FÓRUM ONLINE COM O
PRESIDENTE
Tal como tem sido hábito, o Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau
Esteves, esteve, no dia 18 de maio, em direto no
Facebook do Município de Aveiro, a responder
às questões dos Cidadãos.
Esta foi a 6.ª edição do Fórum Online da CMA,
que se iniciou precisamente a 11 de maio de
2020 e que tem por objetivo a manutenção da
proximidade e transparência absoluta com os
Cidadãos, procurando promover uma Cidadania
Ativa e Participativa, combatendo também o
necessário distanciamento social que nos é
devido, com iniciativas através de vários meios
e plataformas.

VISITAS ÀS
FREGUESIAS
Comemorações do Feriado Municipal

duas rotundas que fazem a ligação da nova Avenida

O Presidente da CMA, Ribau Esteves, dedicou

D. António Francisco dos Santos, entre a Alameda

10 dias para proceder a Visitas às Freguesias

Silva Rocha e a Avenida Vasco Branco, sendo que a

com o intuito de verificar e inaugurar algumas

escultura só estará completa com a colocação das

das principais obras em curso, destacando,

peças na futura rotunda do Túnel de Esgueira.

em cada um das Freguesias, algumas obras e

A opção da CMA por esta obra, tem em D. António

projetos.

Francisco dos Santos um elemento central,

O Presidente da Câmara foi acompanhado

considerando a sua capacidade de tornar a relação de

pelos Presidentes das Juntas de Freguesia e

tantos Homens com Deus, mais próxima e mais fácil.

por alguns Autarcas Municipais e da Freguesia.

Composta por três Arcanjos: São Miguel, São Gabriel e

Este périplo integra as diversas ações que

São Rafael, a esta instalação ficará a faltar a escultura

a CMA levou a cabo por Todo o Município,

de São Rafael, a implantar na nova rotunda da Rua

enquadradas nas celebrações do Feriado

de Viseu, em Esgueira. Nesse momento será feita a

Municipal, cujo dia se assinalou a 12 de maio.

explicação do simbolismo desta relevante obra de arte.
Ver páginas seguintes. >
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SÃO JACINTO
Durante a tarde do dia 1 de maio, o Presidente da

ciclovias da Ria de Aveiro, sendo essa componente

CMA, Ribau Esteves, esteve em São Jacinto com o

financiada por um programa do Turismo de Portugal,

Presidente da Junta de Freguesia, António Aguiar, e

a que a CMA acedeu no quadro da Comunidade

na companhia de alguns autarcas Municipais e de

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), e que foi

Freguesia, para dar início às comemorações do Feriado

também apresentado pelo Presidente da CMA.

Municipal (12 de maio).

Esta obra faz parte da estratégia definida pela CMA
para construção de uma rede de ciclovias com

Apresentação do Ferryboat Elétrico

múltiplas funções, nomeadamente ao nível dos

A visita iniciou-se com a apresentação do novo

circuitos casa – trabalho e ao nível dos circuitos de

Ferryboat Elétrico, junto ao Cais de Atracação. Um

fruição dos valores ambientais e culturais existentes no

navio 100% português, construído pelo Grupo ETE

Município de Aveiro, com a devida interligação à rede

para a CMA num investimento da Autarquia de

de ciclovias da Região de Aveiro.

7.326.490,13€, com o apoio do Fundo de Coesão no
valor de 2.168.321,53€.

Apresentação da Casa Mortuária de São Jacinto
A fechar o périplo pela localidade de São Jacinto, a

Inauguração da ciclovia de São Jacinto

CMA apresentou o projeto da nova Casa Mortuária

Este foi também o momento de inauguração da nova

de São Jacinto, que está em fase final de projeto,

via ciclável na área urbana de São Jacinto, que faz a

prevendo-se que a empreitada avance para concurso

ligação entre o Cais do Ferryboat, a Praia e a Reserva

público até ao final do verão de 2021. O edifício, a

Natural das Dunas de São Jacinto, um investimento

construir junto ao cemitério, na Rua da Saudade, tem

de 129.687,78€, executado pela empresa Empreitivaf

uma estimativa de custo de 150.000€.

– Construções, Lda.. Com este investimento a CMA a
aumenta para 40 km a extensão global de ciclovias no
Município de Aveiro, sendo que esta via terá a extensão
aproximada de 2,5 km.
A CMA aproveitou a obra para realizar trabalhos de
repavimentação, qualificação de passeios, sinalização
horizontal e vertical, além de trabalhos urbanísticos,
aumentando as condições de segurança e mobilidade
para os peões e residentes.
Integração na rede de ciclovias da Ria de Aveiro
A rede ciclável na área urbana de São Jacinto vai ser
interligada com a ciclovia existente na Torreira, com
futura ligação ao Furadouro, no âmbito de um projeto
que a CMA tem em execução, integrando a rede de

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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SANTA JOANA
Durante a tarde de segunda-feira, 3 de maio, o

final de execução a obra de alargamento e arranjos

Presidente da CMA esteve em Santa Joana onde

urbanísticos do gaveto deste arrumamento com a Rua

procedeu a várias visitas, sempre na companhia do

Chão de Além e da área envolvente da Igreja de São

Presidente da Junta de Freguesia, Victor Marques, e de

Brás, sendo desde já possível verificar a qualificação

autarcas Municipais e de Freguesia.

urbana, que permite mais e melhores condições de
circulação para peões e condutores. A obra tem um

Apresentação dos projetos das Escolas Básicas (EB)

custo de 70.000€ e está em execução pela empresa

do Solposto e dos Areais

Henriques, Fernandes & Neto, S.A..

Relativamente à requalificação e ampliação da EB
do Solposto no valor de 3.073.438€, a intervenção

Pavimentações em curso

vai permitir a criação de oito salas para o 1.º ciclo,

No âmbito da empreitada de manutenção,

duas salas para o pré-escolar (num só edifício) e a

pavimentações e pequenos arranjos urbanísticos

resolução de diversas carências, como são as questões

que a CMA tem em execução em Santa Joana para

relacionadas com a segurança, a eficiência energética

recuperação de 11 estradas, decorrem trabalhos de

do edifício, a qualidade e o conforto do espaço dos

qualificação nos seguintes arruamentos: Rua da Quinta

edifícios e do recreio e que foi apresentada esta tarde.

do Torto, Rua Pinhal da Silva, Rua 21 de Julho, Travessa

No que respeita à EB dos Areais, que também teve

da Rua 21 de Julho e Rua Azenha da Moita, tendo sido

um momento de apresentação, a CMA vai investir

feita a visita a alguns deles. A empreitada está a cargo

1.370.877€ na reabilitação das suas atuais quatro salas

da empresa Pedreiras Sacramento S.A., pelo valor de

de 1.º Ciclo e na renovação total da sala de Jardim

768.707,70€.

de Infância e de toda a área de recreio. O projeto
apresentado dá prioridade ao melhoramento das

Polidesportivo e zona verde junto à FIDEC

condições térmicas e de conforto e à renovação das

Neste périplo por Santa Joana, foi apresentado o

infraestruturas de iluminação e rede de águas.

projeto (em fase final de execução) do espaço verde

Depois de, no início de 2021, terem avançado para

e de lazer com Polidesportivo e um Parque Infantil a

o terreno a reabilitação e ampliação das Escolas

edificar junto ao “Campo Desportivo da FIDEC” e do

Básicas da Póvoa do Paço, Quintã do Loureiro e Azurva,

Armazém da Junta de Freguesia de Santa Joana (na

prossegue com intensidade o trabalho de recuperação

sua zona Sul, com frente para a Rua do Cócaro).

do Parque Escolar Municipal de acordo com a nova

A parcela de terreno com a área de 4.025m2, onde vai

Carta Educativa do Município. Além destas Escolas,

nascer este novo espaço, foi adquirida pela CMA em

estão ainda previstas intervenções nas Escolas Básicas

2020 à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Joana, pelo

das Barrocas e Bonsucesso, além da nova EB de Eixo

valor global de 80.500€. Após a conclusão do projeto

e do novo Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima

segue-se o necessário concurso público e a obra.

(todas em concurso público de obra).
Estas nove obras correspondem a um investimento
total da CMA em 2021 e 2022 de 18 milhões de euros.
Visita à obra na envolvente à Capela de São Brás
O Presidente da CMA aproveitou o momento para se
deslocar à Rua de São Brás, onde se encontra em fase

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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ARADAS
No dia 5 de maio, o Presidente da CMA, Ribau Esteves,

tratando-se do maior investimento privado em curso

esteve em Aradas onde visitou várias obras e projetos

no Município de Aveiro, num valor total de cerca de 40

em desenvolvimento, acompanhado pela Presidente

milhões de euros.

da Junta de Freguesia, Catarina Barreto, e por alguns
Autarcas Municipais e da Freguesia.

Inauguração do Armazém da Junta de Freguesia
No âmbito do compromisso assumido nos protocolos

Educação com investimento de 1 Milhão de Euros

de delegação de competências entre 2017 e 2021,

Destaque para a inauguração da obra de ampliação

o Presidente da CMA e a Presidente da JF Aradas

e qualificação do Centro Escolar de Verdemilho e do

inauguraram o novo Armazém e a nova área de

seu novo acesso, com o prolongamento da Rua Eng.º

serviços locais prestados pela Junta de Freguesia.

Basílio Tavares Lebre, (com a entrada junto ao Lidl de

Esta obra da Junta de Freguesia teve um custo total de

Verdemilho), um investimento global de 1 Milhão de

cerca de 100.000€ e uma comparticipação financeira

Euros (cerca meio milhão de euros para cada uma das

da CMA de 62.500€.

obras).
No que respeita ao Centro Escolar, a empreitada

Mais obras e projetos

trouxe uma nova área de portaria, servindo a escola

Ao longo do dia foram vários os projetos apresentados,

e o jardim-de-infância, a construção de duas novas

com destaque para a qualificação do Centro Cívico

salas de aula, quartos de banho, cobertura da zona de

de Aradas (em fase final de projeto), e que vai permitir

recreio interior, a criação de um novo polidesportivo,

trazer para este espaço uma nova dinâmica cultural

infraestruturas de apoio e ligação aos edifícios

ligada à criatividade artística, tornando-se mais um

existentes.

importante polo de dinamização e valorização da

A obra de prolongamento da Rua Eng.º Basílio

Cultura.

Tavares Lebre, ligando-a à Rua Professor Catarino,

Este foi também o momento para apresentar o estudo

permitiu a construção de uma zona pedonal com

prévio de qualificação urbana do largo da Igreja

passeios e lugares de estacionamento, que dá mais

da Quinta do Picado, que vai dar àquela zona mais

e melhor segurança a toda a Comunidade Escolar,

dignidade ao património religioso existente, com o

resolvendo o problema existente com a tomada e

aumento da segurança para os peões, qualificação

largada de Crianças junto ao Centro Escolar. Foram

e ampliação da zona de estacionamento, da zona de

também criadas redes subterrâneas de drenagem de

verde e de estar.

águas pluviais, rede de telecomunicações e rede de
alimentação em energia elétrica, incluindo iluminação
pública.
Alargamento da Linha do Norte e de ampliação do
Centro Comercial Glicínias
O Presidente visitou a obra de alargamento do viaduto
sobre a Linha do Norte, uma empreitada em atraso
há 20 anos e que faz parte das contrapartidas da
VougaInvest S.A. pela ampliação em curso do Centro
Comercial Glicínias com um investimento da empresa
no valor de aproximadamente 1,5 milhões de euros,

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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OLIVEIRINHA
No dia 8 de maio, realizou-se a visita à Freguesia de

repavimentação total do arruamento, a construção

Oliveirinha, onde o Presidente da CMA, Ribau Esteves

de novos passeios, garantindo a ligação do troço em

foi acompanhado pelo Presidente da Junta, Firmino

pelo menos um dos lados da via e a requalificação das

Ferreira, e por alguns autarcas Municipais e de

redes de gás e de drenagem de águas pluviais. Serão

Freguesia.

também executadas novas gares de estacionamento

Destaque para a inauguração da obra de

e reajustada uma das paragens de autocarros do

requalificação da Unidade de Saúde de Oliveirinha,

traçado.

um novo investimento de aproximadamente 300.000€

Por forma a dar dignidade aos espaços públicos e ao

cofinanciado por Fundos Comunitários no valor de

património ali existente, promovendo a sua utilização

91.000€, feito pela Câmara Municipal na melhoria das

pedonal, a empreitada vai tratar também da envolvente

infraestruturas para a prestação de cuidados de saúde.

à Igreja da Costa do Valado e a envolvente à Capela de

A presente intervenção teve como objetivo melhorar

São Bento.

muito as instalações, adequando-as às necessidades
de prestação de cuidados de saúde primários,

Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares

melhorando as condições térmicas e de ventilação do

Em maio teve início a obra de remoção do fibrocimento

edifício assim como a funcionalidade de alguns dos

na Escola EB 2,3 de Oliveirinha, muito importante para

compartimentos existentes.

a garantia da segurança e saúde das Comunidades
Escolares e que tem enquadramento num concurso

Inauguração do Parque Intergeracional da Costa do

do CENTRO 2020 que financia a 100 por cento estas

Valado

ações de qualificação, e ao qual a CMA apresentou a

Foi inaugurado o novo Parque Intergeracional da Costa

sua candidatura.

do Valado, um investimento da Junta de Freguesia de

Esta empreitada inclui também a remoção de

Oliveirinha de 40.000€ comparticipado com 30.000€

fibrocimento nos edifícios escolares da EB 2,3 de

pela CMA no âmbito da Delegação de Competências.

Aradas, Eixo e Cacia e representa um investimento de
aproximadamente 600.000€.

Apresentação do projeto da Casa Mortuária de
Oliveirinha

Recuperação de habitações sociais nas Urbanizações

Foi apresentado o projeto da nova Casa Mortuária

de Quintãs

de Oliveirinha a localizar junto à entrada principal do

O Presidente visitou, igualmente, a obra de recuperação

Cemitério, um novo investimento da CMA estimado em

de habitações sociais nas urbanizações das Quintãs,

150.000€, cujo concurso público será lançado no verão.

um importante investimento ao nível dos revestimentos
das paredes, tetos e pavimentos, janelas e portas, redes

Mais obras e projetos em curso

de esgotos, eletricidade e rede de distribuição de água,

Rua Direita da Costa do Valado

conferindo condições de habitabilidade a fogos que

Ao longo do dia foram visitadas outras obras e projetos

tinham perdido essas capacidades.

com destaque para a obra de reabilitação da Rua
Direita da Costa do Valado no troço compreendido entre
a Rua das Paradas e a Estrada Nacional 235, à empresa
Rosas Construtores S.A., cuja obra terá início em junho,
representando um investimento de 251.856,01€.
Com uma extensão de 1,4 km, o projeto prevê a

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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O dia 10 de maio foi dedicado a visitar algumas das

Ambiental (CMIA).

principais obras em curso na União de Freguesias da

A terminar toda esta lógica de desenvolvimento urbano

Glória e Vera Cruz, com destaque para a inauguração

da frente-Ria, Ribau Esteves apresentou o projeto da

do Parque de Estacionamento a Nascente da Estação

ligação das Eclusas à Rotunda dos Marnotos.

da CP. O périplo realizado pelo Presidente da Câmara

Trajeto Ciclável entre a Estação da CP e a

teve a participação do Presidente da Junta de

Universidade de Aveiro

Freguesia, Fernando Marques, e de alguns autarcas

Momento simbólico foi o descerramento da placa que

Municipais e de Freguesia.

assinala o pleno funcionamento do trajeto ciclável

Inauguração do Parque de Estacionamento a

de 2,4 km, entre a Estação da CP e a Universidade de

Nascente da Estação da CP

Aveiro, com a referência ao financiamento europeu,

Aberto ao público de forma gratuita, no passado dia 29

esta que é uma empreitada integrado no PEDUCA no

de abril, o novo Parque de Estacionamento a Nascente

valor de 536.040,20€.

da Estação da CP e junto ao Terminal Rodoviário de

Mais obras e projetos em curso

Aveiro foi inaugurado pelo Presidente da CMA, em mais

A digressão teve início junto ao Cemitério Sul

um investimento no valor de 535.300€.

com a apresentação do projeto da empreitada de

Esta é uma área urbana em franco crescimento no novo

requalificação da Rua de São Martinho, Praça Dr.

centro da Cidade de Aveiro, com ligação a um Terminal

Ferreira Soares e Rua Aires Barbosa, que terá início nas

Rodoviário, a uma Estação de Comboios e ao trajeto

próximas semanas, num investimento de 142.023,66€.

Ciclável que leva até ao campus da Universidade de

Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras e

Aveiro.

projetos, com destaque para a obra de estabilização do

Rua da Pega e o projeto da Via Panorâmica

Talude e estruturas de suporte da Rua Padre Arménio

No que respeita a obras de grande dimensão, sublinha-

Alves da Costa Júnior, em fase final de execução num

se a visita à Rua da Pega que conhece, neste momento,

investimento de 927.761,79€ da CMA, a cargo da

os acabamentos finais da sua execução e onde já é

empresa Embeiral – Engenharia e Construção, S.A.

possível observar a melhoria dos eixos de circulação

Prossegue a intervenção de reabilitação da Igreja

pedonais e cicláveis, privilegiando a qualificação do

das Barrocas, numa parceria entre a CMA, a DRCC

espaço público, o reforço da estrutura ecológica, a

e a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, em realização

frente-Ria e a sua relação com a envolvente próxima

pela empresa InSitu Conservação de Bens Culturais,

(Universidade de Aveiro e centro da Cidade).

Unipessoal, Lda. pelo valor de 130.000€.

Foi neste local que a CMA apresentou a ideia-base do

A terminar o dia, houve ainda tempo para uma visita às

projeto da Via Panorâmica, que vai ligar a Rua da Pega à

obras de reabilitação em curso dos blocos de habitação

Avenida Europa, em Verdemilho, com um traçado que se

social no Bairro de Santiago, onde já começou a

encosta à Ria de Aveiro e atravessa a Malhada do Eiró.

intervenção de melhoramento de 10 Blocos no que

Estrada Dique e ligação das Eclusas à Rotunda dos

respeita às suas condições térmicas e de eficiência

Marnotos.

energética.

Outro dos investimentos importantes é a obra de

Com a presente empreitada de 3.038.185,46€ em

qualificação da Estrada Dique, a nova Rua do Sal, que

desenvolvimento pela empresa CIMAVE – Construtora

liga a Marinha da Troncalhada à zona das instalações

e Imobiliária de Aveiro, Lda., ficará completa a

do Clube Naval de Aveiro e do Sporting Clube de

qualificação dos edifícios de Habitação Social da

Aveiro, próximo do Centro Municipal de Interpretação

Câmara Municipal no Bairro de Santiago, 22 no total.

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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ESGUEIRA
Num dia (15 de maio) dedicado às obras e projetos em

polo social e de confraternização da localidade da Bela

desenvolvimento nas várias localidades de Esgueira,

Vista.

destaca-se a visita à obra de requalificação urbana do

A obra de construção da Casa Mortuária do

Bairro do Carramona, um novo investimento da CMA

cemitério de Esgueira também mereceu atenção dos

de 300.000 €, visando a reorganização e reabilitação

Autarcas, que estiveram no local a acompanhar o

dos espaços destinados ao peão, estacionamento

desenvolvimento da empreitada, uma obra da Junta

automóvel e espécies arbóreas existentes, constituindo

de Freguesia e apoio da CMA, com custo global de

uma importante operação de requalificação urbana.

50.000€.

Acompanhado pela Presidente da Junta de Freguesia,
Ângela Almeida e por alguns autarcas Municipais

Visita às obras da Rua dos Ervideiros e da Rua João

e de Freguesia, Ribau Esteves apresentou também

Francisco Casal

o projeto de qualificação do Núcleo Central de

Em fase final de execução encontra-se a Rua João

Esgueira, que vai compatibilizar as utilizações, de

Francisco Casal no valor de 421.350€,

modo a privilegiar os espaços de estadia, promover a

um importante eixo de ligação entre a malha viária

acessibilidade, melhorar as condições para os modos

urbana, a Avenida Europa e a AAE – Aveiro Norte.

suaves, aumentando a qualidade dos espaços e a sua

A empreitada tratou de substituir o pavimento, a

atratividade. A empreitada, no valor de 1.021.922,20€,

construção de novos passeios em toda a sua extensão

recebeu recentemente o visto do Tribunal de Contas

e em ambas as margens da via, a qualificação

que lhe permite a entrada em obra nos próximos

e ampliação das áreas de estacionamento e a

meses.

substituição da sinalização vertical e horizontal.

Estas duas obras têm como objetivo principal dar
condição plena de Centro Urbano de Esgueira, sendo

Complexo de Campos de Treino do EMA

para isso fundamental a construção, em breve, da

A terminar o percurso por Esgueira, a comitiva da

nova rotunda na Rua de Viseu (a nascente do túnel de

CMA e da JF Esgueira visita o Complexo de Campos

Esgueira). Um investimento da CMA de 845.920,97€,

de Treino do Estádio Municipal de Aveiro, que está

visando melhorar a acessibilidade e qualificar o eixo

em franco desenvolvimento, prevendo-se que esteja

de ligação ao núcleo central de Esgueira e à Avenida

disponível para utilização já no início da época

Vasco Branco.

2021/2022. Uma visita que contou com a companhia

Estas empreitadas são opção política estratégica

do Presidente do SC Beira-Mar, Afonso Miranda e do

da CMA, fazendo parte do Plano de Ação para a

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube,

Regeneração Urbana do PEDUCA / Plano Estratégico

Jorge Greno.

de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro.

Um investimento da CMA de 2,8M€, que será entregue
à gestão do Beira-Mar, que procederá à instalação

Inauguração do Polidesportivo da Belavista

da sua Academia de Formação, no âmbito de um

Outro dos momentos importantes foi a inauguração

protocolo de gestão entre as duas entidades.

do Polidesportivo da Belavista, uma obra da Junta de
Freguesia de Esgueira de 27.000€, com apoio financeiro
da CMA no valor de 15.000€. Este campo, dedicado
à prática do futebol, vai funcionar como importante

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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EIXO E
EIROL

A presente intervenção, em execução pela empresa
PEMI – Construção e Engenharia Lda., pelo valor de
420.499,55€, tem como objetivo melhorar as atuais
instalações, adequando-as às necessidades de
prestação de cuidados de saúde primários, melhorando
as condições térmicas e de ventilação do edifício assim
como a funcionalidade de alguns dos compartimentos
existentes.
Nova Escola Básica de Eixo

Durante o dia de 19 de maio, o Presidente visitou

Em fase de concurso público, está a construção da

algumas obras que estão em curso na Freguesia de Eixo

nova Escola Básica do 1.º Ciclo de Eixo, com o valor

e Eirol, com destaque para as obras de requalificação

base de 1.420.400€ e que ficará localizada no perímetro

da USF de Eixo, da Escola Básica de Azurva e de

da Escola Básica de 2º e 3º Ciclo, entre o edifício da EB

qualificação da urbanização dos Montes de Azurva.

2,3 e o Pavilhão Gimnodesportivo.

A visita teve a participação também do Presidente da

Na passagem pela Escola, a CMA apresentou o projeto

Junta de Freguesia, João Morgado, e de alguns autarcas

de construção do novo edifício, que vai permitir a

Municipais e de Freguesia.

criação de portaria única para todo o recinto, com

Montes de Azurva com investimento de 2,3 M€

espaços cobertos adjacentes à sua envolvente exterior,

Com a participação de alguns habitantes locais, o

bem como a construção de um novo polidesportivo na

Presidente da CMA descerrou a placa alusiva à conclusão

frente norte do recinto escolar, onde existe atualmente

da obra da primeira fase de qualificação urbana dos

o edifício da Escola Básica, que será alvo de demolição

Montes de Azurva, um investimento de 430 mil euros

integral.

que veio reconstruir e dar uma nova vida ao parque
verde existente nas traseiras dos prédios, na parte sul da

Campo de 7 do GD Eixense inaugurado

urbanização, implementando uma profunda qualificação

A terminar a visita às várias localidades de Eixo e Eirol,

do espaço, com instalação de equipamentos para

o Presidente da CMA marcou presença na inauguração

atividades de lazer e recreativas, parques infantis, assim

do novo Relvado Sintético para a prática de futebol de

como a reconstrução dos acessos pedonais e instalação

7, do Grupo Desportivo Eixense, com um investimento

de novas zonas de estar e de lazer.

global de 164.000€, financiado a 100% pela Câmara

Em breve, a CMA vai avançar com a segunda fase de

Municipal.

qualificação desta zona urbana do Município, com o
objetivo de qualificar mais alguns arruamentos e construir

Mais obras e projetos em curso:

duas bolsas de estacionamento na urbanização, que se

Cemitério e edifício da Freguesia

encontra em fase de concurso público.

Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras e

Por fim, a comitiva deslocou-se à obra de requalificação

projetos com destaque para a conclusão da obra de

e ampliação da Escola Básica de Azurva, onde a atual

ampliação do Cemitério de Eixo e a empreitada, em

infraestrutura está a ser ampliada e profundamente

execução, de requalificação do Edifício da Freguesia

remodelada, sendo que, com isso, o edifício terá mais

de Eixo, onde se localizarão os serviços da Junta de

uma sala de ensino pré-escolar, refeitório em sala

Freguesia, Espaço do Cidadão e Pólo da Biblioteca

polivalente e uma biblioteca. As quatro salas de aula

Municipal. Investimentos da Junta de Freguesia no

atuais afetas ao 1.º Ciclo, vão ser também reabilitadas,

valor de 300.000€, com apoio financeiro da CMA

num investimento da CMA de 1,5 milhões de euros, a

através da delegação de competências no valor de

cargo da empresa Empribuild, Lda..

153.000€.
Habitações Sociais de Eirol

Requalificação da USF de Eixo

Está também em curso a empreitada de recuperação

Em obra desde fevereiro de 2021, a passagem pela

de habitações sociais na urbanização de Eirol, num

empreitada de Requalificação da Unidade de Saúde

investimento de 244.609,03€, em desenvolvimento pela

Familiar de Eixo serviu para tomar boa nota da

empresa Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda. e que

evolução dos trabalhos.

inclui também as Habitações Sociais das Quintãs.

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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CACIA

No dia 22 de maio, o Presidente da CMA esteve na

nomeadamente com as novas rotundas da “Vulcano

Freguesia de Cacia onde visitou algumas das principais

/ Lusavouga”, e do “Solar das Estátuas”, ambas

obras em curso na Freguesia de Cacia, com destaque

concluídas, bem como as vias estratégicas para a Área

para as obras de qualificação e ampliação das Escolas

de Atividades Económicas – Aveiro Norte, como são a

Básicas (EB) da Póvoa do Paço e da Quintã do Loureiro.

Rua dos Ervideiros (em obra de qualificação) e a Rua

O Presidente da Câmara foi acompanhado pelo

João Francisco Casal (em fase final de execução).

Presidente da Junta de Freguesia, Nelson Santos, e por

A bom ritmo prossegue a obra de qualificação da

alguns Autarcas Municipais e da Freguesia.

Avenida Europa no troço urbano de Cacia, entre a
Rotunda da Vulcano / Lusavouga e a nova variante

Qualificação do Parque Escolar

de Cacia (junto à NVG – The Navigator Company),

Estão em plena execução as empreitadas de

em execução também pela empresa Ângulo Recto –

qualificação dos Jardins de Infância e Escolas Básicas

Construções Lda., num investimento de 1.377.698,20€.

da Quintã do Loureiro e da Póvoa do Paço.
No que respeita à requalificação e ampliação da EB da

Mais obras e projetos em curso

Quintã do Loureiro (1.960.788€), a empreitada foca-se

Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras

no aumento da qualidade global da infraestrutura com

e projetos com destaque para a qualificação de um

ganhos diretos ao nível do conforto térmico e qualidade

notável edifício e antiga propriedade do Conselheiro

do espaço, dotando a mesma de oito salas para o 1.º

Nunes da Silva, no centro de Cacia, que vai albergar

Ciclo e três salas para o Jardim de Infância, além de

a Sede da Freguesia e serviços de atendimento ao

novos espaços de refeitório e biblioteca.

Cidadão. Este é um investimento da Junta de Freguesia

No caso da EB da Póvoa do Paço (1.375.880€) o edifício

de Cacia no valor de 535.000€ com apoio financeiro da

passará a ter quatro salas de aula para o 1.º ciclo, duas

CMA através da delegação de competências no valor

salas de atividades para o pré-escolar, novos espaços

de 160.000€.

de refeitório e biblioteca, e contará com o aumento da

Este foi ainda o momento escolhido para apresentar

área de recreio da Escola, tendo a CMA adquirido um

o projeto de qualificação do Mercado e da Piscina de

terreno no valor de 13.000€.

Cacia, com organização do espaço através da criação
de bolsas de estacionamento dedicadas, espaços

Qualificação Urbana integrada

verdes, um novo edifício com áreas de venda para os

A visita à obra de qualificação da Avenida Europa,

Operadores do Mercado e a construção de um novo

no troço urbano de Cacia, com a apresentação dos

edifício de apoio à Piscina com a requalificação de todo

projetos de qualificação da Rua Vale Caseiro, da

o seu espaço.

envolvente à EB 2,3 de Cacia e da nova rua a Sul da

Tempo ainda para o descerramento da placa

empresa BOSCH.

toponímica da Travessa do Cabeço, que foi

No périplo, Ribau Esteves explicou que “as três

recentemente pavimentada pela Equipa Técnica dos

empreitadas têm o objetivo comum de dar qualidade e

Serviços Urbanos da CMA, incluindo o estacionamento

segurança aos residentes e transeuntes destas vias, já

da Estação de Comboios de Cacia.

que se tratam de eixos viários cruciais no dia-a-dia dos
nossos concidadãos”, referiu. O autarca deu também
nota que estas três obras têm também uma ligação
estratégica a toda a qualificação da Avenida Europa,

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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SÃO BERNARDO
A visita a São Bernardo aconteceu a 26 de maio – já

Bernardo. Um momento que contou com a presença

perto do final das comemorações do Feriado Municipal,

do Diretor do ACES Baixo Vouga, Pedro Almeida, e

que ocuparam todo o mês de maio e que teve o seu

do Padre Luís Barbosa. Uma intervenção no valor

epicentro no dia 12 de maio. O Presidente de Câmara

de 100.000€, que teve como objetivo melhorar as

foi acompanhado, nesta visita, pelo Presidente da Junta

infraestruturas, adequando-as às necessidades de

de Freguesia, Henrique Vieira, e por alguns autarcas

prestação de cuidados de saúde primários, sendo

Municipais e de Freguesia.

cofinanciada pelo Centro 2020, no âmbito do Pacto de

Recordando que a nova EB n.º2 de São Bernardo abriu

Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIRA.

portas a 2 de março de 2020, o Presidente da CMA,
também com a presença do Diretor do Agrupamento

Estrada de São Bernardo

de Escolas José Estevão, Fernando Delgado, inaugurou

Prossegue a bom ritmo a obra de reabilitação da

de forma simbólica o edifício.

Estrada de São Bernardo, no seu troço mais a Norte,

A nova EB de São Bernardo com um investimento

entre a rotunda na Avenida Europa (junto ao Pingo

global da CMA de 1 milhão de euros com

Doce) e o cruzamento com a Rua de Santa Eufémia,

comparticipação da União Europeia através do FEDER

representando um investimento da CMA no valor de

no valor de 763.253,73€, é um edifício de arquitetura

445.200€, em execução pela empresa Urbiplantec –

contemporânea que oferece espaços confortáveis e

Urbanizações e Terraplanagens, Lda.

luminosos.
Nas breves palavras que dirigiu, o Presidente da CMA

Mais obras e projetos:

aproveitou “para agradecer toda a compreensão

Requalificação da Fonte dos Amores e do parque do

ao Corpo Docente, Não Docente e Encarregados de

Alto da Urbe

Educação, pelo apoio dado ao longo do período de obra,

Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras

mas que foi bem justificado pelas excelentes condições

e projetos com destaque para a inauguração da

de trabalho que estão ao dispor da Comunidade

requalificação da Fonte dos Amores e a obra de

Escolar” referiu.

qualificação do parque do Alto da Urbe. Trata-se de

À saída a comitiva visitou a obra em curso de

investimentos da Junta de Freguesia de São Bernardo

qualificação da envolvente à Escola, onde se está a

no valor de 42.000€ com apoio financeiro da CMA

executar um profundo trabalho de compatibilização de

através da delegação de competências no valor de

utilizações, fundamental para captar novas dinâmicas

38.000€.

na utilização do espaço público.
No âmbito da obra de qualificação da envolvente à

Projeto de qualificação da envolvente à Aldeia

Escola, esta zona da localidade de São Bernardo ficará

Desportiva e do Parque de São Bernardo

com 120 novas árvores, mantendo-se 31 das pré-

Foi também apresentado o projeto que visa requalificar

existentes: no final desta operação são mais 34 árvores

toda a zona envolvente à Aldeia Desportiva de São

(+ 30%) do que as existentes antes da obra.

Bernardo, com a recuperação de zonas pedonais,
a reorganização do estacionamento e das áreas

Remodelação da USF de São Bernardo

dedicadas ao lazer e à recriação nos espaços verdes.

Concluída em 2019, mas também sem a possibilidade

Por fim foi apresentado o projeto de reformulação da

de se realizar o devido assinalamento, por causa

zona do Parque de São Bernardo e da Alameda Padre

dos constrangimentos causados pela Pandemia

José Félix de Almeida, a ser construída entre a Igreja

de Covid-19, foi descerrada a placa que assinala a

Paroquial e as traseiras da sede da Junta de Freguesia.

remodelação da Unidade de Saúde Familiar de São

Comemorações FERIADO MUNICIPAL
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REQUEIXO,
N.S.FÁTIMA E NARIZ
Acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia,

Técnicos da CMA - à Cafelada, com passagem sob a

Miguel Silva e por alguns Autarcas Municipais e de

EN 235 e ligação pelo caminho rural existente. Esta

Freguesia, o Presidente da CMA, Ribau Esteves, esteve

ligação vai permitir aos cidadãos e em especial aos

durante o dia de sábado, 29 de maio, a visitar algumas

produtores agrícolas locais, realizar esta travessia em

das principais obras em curso na União de Freguesias

total segurança e num traçado apropriado às suas

de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz.

atividades.

Este périplo encerrou a visita a todas as 10 Freguesias
do Município, no âmbito das diversas ações que a CMA

Placa Toponímica a Antero Santos

levou a cabo por Todo o Município, enquadradas nas

O descerramento da Placa Toponímica do antigo

celebrações do Feriado Municipal.

Presidente da Junta, Antero Santos, na via que liga a
Rua da Igreja ao Parque de Merendas, em Nª Sra. de

Inauguração da Rua Direita de Verba

Fátima, foi um dos momentos mais emotivos do dia,

Concluída em 2020, mas sem possibilidade de

com a presença da família que agradeceu o gesto da

inauguração devido à Pandemia de Covid-19, foi

Câmara Municipal e da Junta de Freguesia sublinhando

inaugurada esta tarde a Rua Direita de Verba, numa

a entrega do falecido Antero à causa pública: “a

ação simbólica da CMA que pretendeu realçar uma

vida dele era a Junta”, explicou o filho Mário Santos,

obra muito importante para o aumento da qualidade

acompanhado pela Irmã e pela Viúva de Antero Santos.

de vida dos Cidadãos residentes, e também ao nível da

Neste local e com a presença do Pároco local, Pedro

qualidade da ligação rodoviária às povoações próximas

Barros, foi também descerrada a placa toponímica do

dos Municípios de Aveiro, Oliveira do Bairro, Ílhavo e

Largo Padre Artur Tavares de Almeida, junto à Igreja de

Vagos.

Nossa Senhora de Fátima.

A reabilitação da Rua Direita de Verba representou
um investimento da CMA de 459.722€, realizada pela

Inauguração da Ponte de Requeixo

empresa Civibérica – Obras Civis, S.A..

A reabilitação da Ponte de Requeixo, que faz a ligação
desta povoação a Óis da Ribeira, concluída em

Novo acesso à Cafelada / Bica

2020, teve também este sábado o seu ato formal de

Em Mamodeiro, destaca-se a obra de construção da

inauguração, que foi sendo adiado devido à Pandemia,

nova via de acesso à Cafelada (zona da Bica), em fase

que significou mais um investimento concluída da

final de execução pela empresa Rosas Construtores

CMA, no valor de 97.744,72€.

S.A., num investimento da CMA de 200.000€.
Este novo arruamento, já se encontra aberto ao tráfego

Mais obras e projetos:

viário, e permite realizar a ligação entre a rotunda de

Parque de Merendas de Nossa Senhora de Fátima

acesso à A1 na EN 235 e a Cafelada, com um percurso

Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras e

que circunda os Armazéns Reis. Esta estrada vai

projetos com destaque para a inauguração do Parque

aumentar significativamente a segurança dos acessos

de Merendas de Nossa Senhora de Fátima, localizado

locais e aos Armazéns Reis, terminando com a ligação

na continuidade da Rua Antero Santos, nas traseiras do

perigosa e ilegal à estrada nacional.

edifício sede da Freguesia. Um investimento da Junta

O Presidente Ribau Esteves apresentou ainda a obra

no valor de 40.000€, com apoio financeiro da CMA

da CMA para a formalização da ligação da Rua das

através da delegação de competências no valor de

Hortas – recentemente alcatroada pelos Serviços

31.000€.

Comemorações FERIADO MUNICIPAL

Cedência da antiga Escola Primária de Nariz à
Paróquia
Na antiga Escola Primária de Nariz, Ribau Esteves e
o Padre Pedro Barros assinaram durante a tarde o
Contrato de Comodato que permitiu a cedência pela
CMA, desde já, da Escola à Fábrica da Igreja Paroquial
de Nariz, para o projeto social “Cantinho Solidário”.
A cedência sem qualquer custo e por um período inicial
de 5 anos, renovável, vai apoiar um projeto social que
tem como objetivo, o serviço direto e apoio a pessoas
em situação de pobreza, doentes, reclusos, portadores
de deficiência, migrantes e minorias étnicas.
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fazer hoje?
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GRANDE ROTA
DA RIA DE AVEIRO
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Venha ouvir, olhar e sentir a Grande Rota da Ria de Aveiro, uma nova
experiência de fruição da natureza que, na nossa Região, é tão bela e singular.
Formada pela Ria que nos une, a Grande Rota da Ria de Aveiro é um
percurso com quase 600km de extensão total, que se divide em três
percursos independentes - o azul, o dourado e o verde.
A pé, de bicicleta ou de barco, venha conhecer, ou simplesmente
desfrutar, de toda esta beleza natural que fica tão perto de casa.
A Grande Rota da Ria de Aveiro é uma iniciativa da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro e dos 11 Municípios que a constituem.

t

Desperte os seus sentidos
na Grande Rota da Ria de Aveiro

