
pág.21

Museu de Aveiro/ Santa Joana
entregue à Câmara

Quintã do 
Loureiro

G
RA

TU
IT

O
ca

pa
 | 

N
ov

a 
Es

co
la

 d
a 

Q
ui

nt
ã 

do
 L

ou
re

iro

TRIMESTRAL, Nº 25 setembro 2022

Quintã do 
Loureiro

Requalificação e Ampliação da
Escola Básica e Jardim de infância

pág.04 a 07

Requalificação
do Parque Escolar

pág.15

Descentralização
na Ação Social

pág.36

Aveiro Tech Week 2022
pág.22  a  25

Semana SER + Educação

Requalificação e Ampliação da
Escola Básica e Jardim de infância

pág.04 a 07

Requalificação
do Parque Escolar

pág.21

Museu de Aveiro/ Santa Joana
entregue à Câmara

pág.15

Descentralização
na Ação Social

pág.36

Aveiro Tech Week 2022
pág.22  a  25

Semana SER + Educação



ContaCtos
Câmara Municipal de Aveiro 

Cais da Fonte Nova

Apartado 244

3811 - 904 Aveiro

FiCha téCniCa
Edição e Propriedade  Câmara Municipal de 

Aveiro  Direção José Agostinho Ribau Esteves 

Produção e Fotografia Câmara Municipal de 

Aveiro, Fotografias Festival dos Canais: Pedro 

Mostardinha, João Versos Roldão

Depósito Legal N.º 282647/08; 

Periodicidade - Trimestral; Isentos de registo

na ERC ao abrigo do DL 8/99 de 9 de junho, 

art.º 12, n.º 1.

Tema de capa: Nova Escola da Quintã do Loureiro

geral@cm-aveiro.pt

tel: 234 406 300

fax: 234 406 301

pág.04 a 07

Requalificação 
do Parque 
Escolar

pág.21

Museu de Aveiro/
Santa Joana 
entregue à Câmara

pág.15

Descentralização 
na Ação Social

pág.22 a 25

Semana SER + 
Educação

pág.28

Aveiro: Bom 
exemplo na 
gestão das 
Alterações 
Climáticas

pág.17

 900 mil euros de Apoio 
às Associações

pág.31

Supertaça Cândido de 
Oliveira

pág.36

Aveiro Tech Week 2022

DES_
TA_
QUE



 O Boletim Municipal pela sua edição de setembro de 2022 é um instrumento 
muito importante de comunicação da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) com os 
Cidadãos, dando nota das realizações que vamos concretizando com uma intensa 
atividade nas múltiplas áreas de intervenção da CMA.
 Conhecer e Participar são duas das atitudes que queremos continuar a estimular 
para que o Município de Aveiro tenha uma comunidade mais envolvida na 
caminhada de desenvolvimento que estamos a executar
 Estamos na fase inicial de um novo ano letivo, tendo apresentado publicamente 
o Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro / PEMA 2022/2023, que já 
estamos a executar e no qual se encontram as múltiplas atividades, parcerias, 
projetos e obras que temos em desenvolvimento.
 Ao nível das obras, registamos a festa da inauguração da renovação e ampliação 
da Escola e Jardim de Infância da Quintã do Loureiro, em Cacia, estando em 
desenvolvimento obras dessa tipologia em Azurva, Barrocas (esta ainda em atos 
preparatórios), Bonsucesso, Póvoa do Paço, Solposto (Santa Joana) e novos 
edifícios de Escola de 1º Ciclo em Eixo e de Escola de 1º Clico e Jardim de Infância 
em Nª Sra de Fátima. Vamos lançar novamente concurso para as obras dos Areais 
(Santa Joana) e de Santiago. Ao nível dos projetos, em pleno desenvolvimento está 
o de Esgueira (nova Escola de 1º Ciclo e Jardim de Infância das Cardadeiras) e em 
fase inicial estão os de Alumieira (Esgueira), Leirinhas (Aradas) e Sarrazola. 
 Os últimos três meses, aos quais se dedica em especial esta edição do Boletim 
Municipal, tiveram uma agenda intensa, com eventos de referência como o Festival 
dos Canais e o Festival Dunas de São Jacinto, com relevante sucesso.
 A Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 prossegue a sua 
caminhada, cuidando de todos os pormenores para aumentar a sua qualidade, 
fortalecendo a rede de agentes culturais do Município e da Região de Aveiro, 
contando com Todos para ter mais força e sucesso. 
 Acompanhe a atividade da CMA e partilhe as suas perspetivas, perguntas e 
propostas, utilizando o site CMA www.cm-aveiro.pt, a APP e/ou o endereço de 
email do Presidente da Câmara, presidente@cm-aveiro.pt.
 
 Venha conhecer o Boletim Municipal de Setembro de 2022.      
 Contamos Consigo para Conquistar Mais. Conte Connosco.
 Bem Haja

José Ribau Esteves
 Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

Caros(as) Munícipes

edi_
tori_
al
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REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

Nova Escola
da Quintã do 
Loureiro
Inaugurada a 30 de setembro (p.24), a requalificada e 
ampliada Escola Básica da Quintã do Loureiro reabriu
portas no primeiro dia do ano letivo 2022/2023, a 16
de setembro, para receber os alunos do Jardim de
Infância e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Na Sessão Pública de Inauguração, o Presidente
da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, 
destacou a segurança, a qualidade e o conforto
do edifício, afirmando tratar-se “de uma Escola
que corresponde ao nível de qualidade de 
ensino que queremos prestar perfeitamente 
de acordo com aquilo que se espera de
um edifício escolar adaptado para
o Século XXI”.

A empreitada esteve a cargo da empresa Nível 20 - Estudos, 
Projectos e Obras Lda., num investimento da CMA de 
1.960.788€, sendo esta uma das intervenções da primeira 
fase de investimento no Parque Escolar de acordo com
a nova Carta Educativa do Município, em vigor
desde o final de 2019.

Em
Capa

Qualificação do 
Parque Escolar

8 salas
para o 1.º Ciclo

3 salas
para o Jardim de Infância

Espaço ExtErior
de recreio

polidEsportivo
Campo

horta 
comunitária
para as crianças do Jardim de 
Infância e do 1.º Ciclo

Ver mais sobre a Inauguração da Nova
Escola da Quintã do Loureiro na página 24 >>

www.cm-aveiro.pt 

VISUALIZE Qr codE
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Nova Escola Básica e Jardim de Infância 
de Nossa Senhora de Fátima
Está em plena construção, pela empresa EDIVALOR – 
Construções e Obras Públicas, S.A., o novo Centro Escolar 
de Nossa Senhora de Fátima, pelo valor de 2.639.400€.
A instalação da nova Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim 
de Infância em Nossa Senhora de Fátima (junto à Igreja 
e ao Centro Social Paroquial) vai servir a população das 
povoações integradas na União de Freguesias de Requeixo, 
Nossa Senhora de Fátima e Nariz.

Escola Básica de Azurva

A entrar na última fase de qualificação e ampliação, a 
Escola Básica de Azurva destaca-se pela adição de uma 
sala de ensino pré-escolar e a criação de uma biblioteca.
Com investimento da CMA no valor de 1.531.403,79€, a 
cargo da empresa EMPRIBUILD, Lda., a obra vai aumentar 
significativamente a qualidade térmica, de conforto e 
segurança para alunos, funcionários e corpo docente.

Escola Básica da Póvoa do Paço
Aproxima-se da sua fase final de execução a obra de 
requalificação e ampliação da EB da Póvoa do Paço. 
Um investimento da CMA, no valor de 1.375.880€, em 
execução pela empresa EMPRIBUILD, Lda..
Neste momento prosseguem os trabalhos de qualificação 
da zona envolvente ao edifício e os acabamentos interiores, 
nomeadamente os trabalhos de carpintaria, serralharia, 
canalização e eletricidade, para acolher o mobiliário e 
software necessários.

www.cm-aveiro.pt 

VISUALIZE Qr codE

www.cm-aveiro.pt 

VISUALIZE Qr codE

Escola Básica de Azurva

Escola Básica da Póvoa do Paço

Nova Escola Básica e Jardim de 
Infância de Nossa Senhora de Fátima

www.cm-aveiro.pt 

VISUALIZE Qr codE
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Obra na Escola Básica do Bonsucesso

Obra Escola Básica do Solposto

Projeto Escola Básica do Solposto | Alçado Poente - Entrada Principal

Projeto Escola Básica do Solposto | Alçado Nascente

Escola Básica do Solposto

Teve início em julho a obra de 
requalificação e ampliação da Escola 
Básica do Solposto, um investimento 
da CMA de 3.073.438€, que vai permitir 
a criação de oito salas para o 1.º ciclo, 
duas salas para o pré-escolar (num 
só edifício) e a resolução de diversas 
carências, como são as questões 
relacionadas com a segurança, a 
eficiência energética do edifício, a 
qualidade e o conforto do espaço dos 
edifícios e do recreio. 

www.cm-aveiro.pt 

VISUALIZE Qr codE

Escola Básica do Bonsucesso

Continua em execução a empreitada de requalificação 
e ampliação da Escola Básica do Bonsucesso, num 
momento em que os trabalhos incidem na construção 
da nova zona do edifício que fará a junção entre o pólo 
de jardim de infância e o edifício-mãe afeto ao 1.º ciclo.

Esta é uma da CMA no valor de 1.162.820€ e que está 
a ser desenvolvida pela empresa Edibarra - Engenharia 
e Construção, S.A..

www.cm-aveiro.pt 

VISUALIZE Qr codE
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NOVO 
FERRYBOAT 
ELÉTRICO
O Presidente da CMA, Ribau Esteves, visitou a 28 de 
julho, os Estaleiros da Navaltagus, no Seixal, onde 
decorrem a bom ritmo e de forma positiva os trabalhos 
de construção do novo Ferryboat Elétrico. 

A embarcação, que integrará a operação Aveirobus, 
está a ser construída pelo Grupo ETE para a CMA num 
investimento da Autarquia de 7.326.490,13€.

Além da visita, este momento serviu também para uma 
reunião de trabalho com o Grupo ETE, onde se definiram 
pormenores de natureza técnica e de design, tais como, 
a implementação e gestão da rede de carregamento 
elétrico nos cais de atracação e os acabamentos do 
navio.

Obras_
Muni_
cipais

7,3 Milhões €

Menos 300 
toneladas de CO2 
para a atmosfera 
na Ria de Aveiro
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Decorre a bom ritmo a construção do novo 
Parque Urbano junto ao Campo Desportivo 
da FIDEC, um espaço verde e de lazer, com 
Polidesportivo e um Parque Infantil, num 
investimento da CMA de 156.223,64€ a 
realizar pela empresa Henriques Fernandes & 
Neto S.A..

Neste local vai ser construído também o 
novo multiusos da Junta de Freguesia de 
Santa Joana, um investimento conjunto da 
CMA e da Junta de Freguesia, no âmbito da 
Delegação de Competências.

A empreitada de requalificação 
e valorização da Pateira, com a 
criação de percursos pedonais 
e cicláveis, ligando o parque de 
Requeixo ao parque do Carregal, 
nos Municípios de Aveiro e Oliveira 
do Bairro, prossegue a bom ritmo.

Esta obra Polis Litoral Ria de Aveiro 
está a cargo da empresa Calaveiras 
Unipessoal, Lda., pelo valor de 
cerca de 587.000€ , dos quais 
114.000€ correspondem ao troço 
de Aveiro.

NOVO
PARQUE URBANO
DE SANTA JOANA

NOVO
PERCURSO
PEDONAL
NA PATEIRA

Novos espaços de estadia, lazer
e bem-estar 

REQUEIXO E CARREGAL

CONSTRUÇÃO

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO
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Estão em curso as obras requalificação e reabilitação da 
Piscina e do Pavilhão do IPDJ, agora na posse da CMA 
por 20 anos, pelo valor global de 2.581.871,53€, pela 
empresa Empribuild, Lda..
O complexo tem como gestores e utilizadores principais 
o Galitos e o Alavarium.

As empreitadas vão tratar da reabilitação global das 
infraestruturas, com o melhoramento da eficiência 
energética e qualidade da ventilação dos edifícios, 
recuperação dos pavimentos e paredes, qualificação das 
salas de apoio e balneários, infraestruturas elétricas e 
de águas pluviais, além da manutenção dos sistemas de 
abastecimento das Piscinas.

OBRAS NA PISCINA E 
PAVILHÃO DO IPDJ

Pavilhão do Alavarium

Piscinas dos Galitos

Por força da realização da obra da “Piscina do Galitos”, 
e tendo por base uma estimativa de custos, a CMA tinha 
já aprovado em novembro de 2021 a atribuição de um 
apoio financeiro no valor de 60.000€ ao Clube dos Galitos 
e de 15.000€ ao Sporting Clube de Aveiro.

Neste seguimento, confirmou-se a necessidade de 
reforçar as verbas de apoio, levando a Câmara a aprovar 
uma adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo com o Clube dos Galitos no valor de 44.760€ 
(inclui 4.760€ para pagamento de utilização da Piscina 
de Ílhavo à C.M. Ílhavo) e com o Sporting no valor de 
10.000€.

Recordamos que no âmbito deste acordo entre CMA, 
Clube dos Galitos e Sporting Clube de Aveiro incluiu-se 
o apoio extraordinário ao Sporting de cerca de 450.000€ 
para a realização de obras na sua Piscina, nos últimos 
dois anos.

Obras aumentam apoio financeiro 
ao Galitos e ao Sporting

REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO
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AVENIDA DR. LOURENÇO PEIXINHO

O verão significou uma nova zona de trabalhos na 
empreitada de requalificação da Avenida Dr. Lourenço 
Peixinho, nomeadamente a zona entre o cruzamento 
com a Rua Eng.º Oudinot e o túnel da Estação (sentido 
Rotunda das Pontes» Estação CP).
Neste novo troço está a ser construída a primeira parte 
da nova rotunda no cruzamento da Avenida com a Rua 
Eng.º Oudinot, seguindo-se o reperfilamento viário e 
de espaço pedonal mantendo as soluções e opções já 
utlizadas nas fases anteriores da obra, com melhoria das 
zonas pedonais e de estar, com passeios de cinco metros 
de largura e um novo parque arbóreo, reformulação das 
zonas de estacionamento e de todas as infraestruturas 
existentes.

Num momento em que os trabalhos avançam a bom 
ritmo, a Câmara de Aveiro tomou a opção de ativar nova 
rotunda a nascente do “Túnel de Esgueira”, garantindo 
desde já a melhoria efetiva da circulação automóvel 
naquela zona, com atenção especial ao início do ano 
letivo 2022/2023 nas Escolas Aires Barbosa e Jaime 
Magalhães Lima, situadas na envolvente à empreitada.

Localizada na Rua de Viseu e com um investimento 
da CMA de 845.920,97€, em execução pela empresa 
Construções Carlos Pinho Lda, a nova rotunda vem 
melhorar a acessibilidade e qualificar o eixo de ligação ao 
núcleo central de Esgueira e à Avenida Vasco Branco.

Nova Rotunda de Esgueira
em Funcionamento

Um investimento da 
Câmara Municipal de 
Aveiro de 4,2 Milhões 
de euros

CONSTRUÇÃO

REQUALIFICAÇÃO
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Teve início a obra de requalificação urbana da Praceta Infante 
D. Henrique, situada entre a Avenida 25 de Abril e a Rua de São 
Martinho, no centro da Cidade de Aveiro, em mais um novo 
investimento da CMA, no valor de 486.540€, a executar pela 
empresa Vitor Almeida e Filhos, S.A..

Em termos globais o principal investimento será feito no 
aumento da qualidade do espaço público, com destaque para 
o aumento da largura dos corredores pedonais, as travessias 
para peões e a organização do estacionamento automóvel, 
complementado pela ativação recente do novo parque de 
estacionamento na Rua 4.ª Companhia de Caçadores Especiais.

Com esta obra a Câmara Municipal vai cuidar da zona da 
Praceta, com o aumento da sua área e a introdução de uma 
forte componente arbórea. As infraestruturas de águas pluviais 
e a rede de iluminação pública também vão ser qualificadas.

PRACETA 
INFANTE
D. HENRIQUE

AVENIDA
25 DE ABRIL 

Teve início este mês de setembro, uma nova fase da 
empreitada de requalificação urbana da Avenida 25 de 
Abril, com os trabalhos a incidirem agora na faixa de 
rodagem de entrada na Avenida, no troço compreendido 
entre a “Rotunda da Sé” e a Rua Almeida Garret (junto à 
Escola Básica e Secundária José Estêvão).

A obra, que prossegue a bom ritmo, é um investimento 
da CMA de 1.399.200€, a cargo da empresa Urbiplantec 
– Urbanizações e Terraplanagens Lda..

Neste momento já é possível observar o novo perfil viário 
da Avenida, no primeiro troço intervencionado, com a 
criação da ciclovia dedicada e a promoção e prioridade 
ao espaço reservado para os peões.

NOVA FASE DE OBRA

INÍCIO DA OBRA

REQUALIFICAÇÃO URBANA

REQUALIFICAÇÃO URBANA
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INAUGURAÇÃO

No dia 10 de setembro a localidade de Cacia engalanou-se 
para a inauguração da qualificação de um notável edifício e 
antiga propriedade do Conselheiro Nunes da Silva, no centro 
de Cacia, que passou a albergar a Sede da Freguesia e 
serviços de atendimento ao Cidadão.

Este é um investimento da Junta de Freguesia de Cacia de 
cerca de 600.000€ com apoio financeiro da CMA através da 
delegação de competências no valor de 200.000€.

Nova
Sede da Junta
de Cacia

QUALIFICAÇÃO
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No âmbito do contínuo cuidado e gestão da manutenção dos canais 
da Ria de Aveiro no centro da Cidade, a CMA tem em curso a pintura 
dos muros dos Canais urbanos, pela empresa Framegas & Santos 
Lda., num investimento de 118.625,55€.
A decisão da CMA em avançar com esta obra de qualificação, 
tem como objetivo fundamental a preservação e manutenção do 
enquadramento urbano e paisagístico dos muros, elemento muito 
importante na gestão do caudal da Ria de Aveiro no centro da 
Cidade.

Estão já concluídos 10 dos 16 arruamentos alvo de 
qualificação na localidade de Oliveirinha. Trata-se de um 
investimento de 407.002,80€ da CMA, a cargo da empresa 
SOCITOP Unipessoal Lda..
As vias qualificadas até ao momento são as seguintes: a 
Rua das Cavadas, Praceta das Cavadas, Praceta de José 
Almeida Azevedo, Viela da Chaparra, Viela da Gândara, Rua da 
Chaparra, Rua da Estação, Rua Tomé Barros Queiroz, Rua e 
Travessa do Ramal e Rua da Sapateira.

Está em execução a obra de construção da Casa Mortuária de 
Oliveirinha, sendo que neste momento a estruturação do edifício 

já se encontra praticamente concluída.
A empreitada está a cargo da empresa Henriques, Fernandes & 

Neto S.A., pelo valor de 205.415,77€.
A Casa Mortuária de Oliveirinha está a ser construída no espaço 

próximo da entrada principal do Cemitério de Oliveirinha, 
devidamente integrada e harmonizada com a envolvente 

qualificando também a portaria principal de acesso ao 
Cemitério.

Pintura dos
Muros dos Canais Urbanos

Qualificação
de 16 Arruamentos em Oliveirinha

Construção
Capela Mortuária de Oliveirinha

Pavimentação 
Igreja das Quintãs

Qualificação   Viela da Gandara

Obra de construção da Casa Mortuária de Oliveirinha

Pintura dos muros dos canais
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“A Câmara de Aveiro 
está capacitada 

para assumir com 
sustentabilidade 

mais competências, 
para concretizar uma 

melhor gestão do 
território”

Descentralização na Ação Social
A CMA assumiu no dia 01 de julho, competências na área da Ação 
Social, no âmbito do processo de descentralização. Para o efeito 
foram celebrados protocolos de colaboração com 13 Instituições 
Privadas de Solidariedade Social (IPSS).

Os protocolos foram firmados com as seguintes instituições: 
Associação de Solidariedade Casa Mãe de Aradas, Associação 
de Melhoramentos de Eixo, Cáritas Diocesana de Aveiro, CARDA, 
Centro Comunitário Vera Cruz, Centro Social Paroquial de Cacia, 
Centro Social e Paroquial Nª Sra. de Fátima, Centro Social e 
Paroquial Santa Joana Princesa, Centro Social e Paroquial de São 
Jacinto, Florinhas do Vouga, Fundação CESDA, Fundação Padre 
Félix e Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.

A escolha das referidas Instituições pela CMA teve em 
consideração a experiência de algumas delas neste tipo de 
trabalho e a cobertura total do território do Município de Aveiro, 
numa lógica de prestarmos um serviço de proximidade aos 
Cidadãos, sem existência de sobreposições de atuação.

A CMA assumiu no passado dia 28 de julho a presidência 
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
do Município de Aveiro, através da sua Vereadora Teresa 
Grancho, responsável pela área da Ação e Habitação Social.

É com grande empenho e determinação que a CMA assume 
este compromisso com a CPCJ, com os seus parceiros e 
com a População Aveirense.

Assume 
presidência
da CPCJ

Novas
competências
da Câmara de Aveiro:

>>. Gestão do Serviço de Atendimento e 
de Acompanhamento Social;

>>. Elaboração das cartas sociais 
municipais;

>>. Implementação de Atividades de 
Animação e Apoio à Família para as 
Crianças que frequentam o Ensino Pré-
Escolar de gestão por IPSS;

>>. Elaboração de relatórios 
de diagnóstico técnico e de 
acompanhamento;

>>. Celebração e acompanhamento dos 
contratos de inserção dos beneficiários 
do Rendimento Social de Inserção;

>>. Desenvolvimento de programas nas 
áreas de conforto habitacional idosos;

>>. Coordenação da execução do 
programa de contratos locais de 
desenvolvimento social;

>>. Emissão de pareceres sobre a criação 
de serviços e equipamentos sociais com 
apoios públicos.

Ribau Esteves,
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

Câmara Municipal de Aveiro

Gestão_
Muni_
cipal

Presidente CMA, Vereadora da 
Ação Social e os Representantes 

das  13 instituições (IPSS), 
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A exploração do Restaurante do Centro de Congressos de Aveiro 
foi adjudicada à empresa Hotti Aveiro Hóteis S.A. (responsável 
pela gestão do Hotel Meliã Ria) pelo valor mensal de 3.100€ (+ 
IVA), pelo prazo de 10 anos.

A concessão deste espaço é de todo o interesse para a CMA 
e para os utilizadores do Centro de Congressos de Aveiro, 
tendo em conta a sua localização central e a capacidade de 
potenciar novas formas de dinamização da zona, captando 
novos públicos.

Com esta concessão será também reformulado e qualificado o 
serviço de refeições para os Colaboradores CMA.

A CMA adjudicou a concessão do Bar-Esplanada do Cais 
da Ribeira de Esgueira à empresa Margens e Cenários, Lda. 
(responsável pela gestão da operação turística em Barco 
Moliceiro, no Cais dos Botirões), pelo valor mensal de 350€ (+ 
IVA), com um prazo de ocupação de 10 anos.

Após a inauguração, em julho de 2018, da nova Via Ecológica 
Ciclável que liga o Canal de São Roque a Mataduços e a 
Vilarinho, prossegue assim o objetivo de capacitar e de 
dinamizar a zona envolvente ao Cais da Ribeira de Esgueira, 
ponto essencial de partidas e chegadas para este percurso de 
fruição paisagística, com 7,5 km de extensão.

A concessão da gestão e exploração do Mercado José Estevão, 
conhecido como “Mercado do Peixe”, foi adjudicado pela 
Câmara de Aveiro à empresa Prateado Boémio, Lda. por dez 
anos, pelo valor mensal de 12.617,89€ (+IVA).

A CMA pretende que este espaço assuma uma nova dimensão 
na prestação de serviços gastronómicos e culturais, mantendo 
o propósito da exploração do setor da restauração e dando 
ao seu rés-do-chão uma ambiência de esplanada coberta 
integrada numa única operação de gestão.

A funcionalidade de venda de peixe, será integrada como um 
novo serviço no Mercado Manuel Firmino, no dia 17 de outubro, 
valorizando e centralizando desta forma a venda de produtos 
frescos num único local.

Exploração
Restaurante do Centro de Congressos
de Aveiro

Exploração 
Bar-Esplanada
do Cais da Ribeira de Esgueira

Gestão e Exploração
Mercado José Estevão

Cais da 
Ribeira de 
Esgueira

Interior 
Restaurante 
do Centro de 

Congressos de 
Aveiro



boletim municipal aveiro [17]

A amplitude de instituições apoiadas tem por base a 
opção de incentivo à retoma total de atividade pelas 
Associações e também pelo contributo que dão para o 
reforço da vida comunitária e da atividade económica.

Sublinhamos o valor global de 781.076€ atribuído a 45 Associações da área 
Social. Relativamente ao setor cultural, o apoio financeiro foi de 119.150€ para 
25 grupos culturais. O número de Associações da área da Cidadania e Escutismo 
apoiadas fixou-se em 11 Instituições, para as quais foram transferidos 30.550€.
O apoio financeiro da CMA para o presente ano de 2022 mantém a aposta mais 
forte das Associações no investimento em projetos, obras e equipamentos, 
capacitando-as para o regresso à atividade nos moldes pré-pandemia de 
Covid-19, indo assim ao encontro da opção da CMA de incentivo à retoma total 
da atividade das Associações e também pelo contributo que dão para o reforço 
da vida comunitária e pelo efeito indutor da atividade económica.

A Câmara de Aveiro assinou, no passado dia 23 de junho, os Contratos-Programa 
e Protocolos de Cooperação Financeira do Programa Municipal de Apoio às 
Associações (PMAA) 2022, com 81 Associações da área da Ação Social, Cultura, 
da Cidadania e do Escutismo, a que correspondeu um valor de apoio financeiro 
total de 930.776€.

MAIS DE
900 MIL EUROS

PARA AS ASSOCIAÇÕES

PMAA apoios financeiros

O encontro teve 
lugar no Auditório do 

Centro de Congressos 
de Aveiro

Associ_
ações
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Está aprovado o Acordo de Transferência do antigo 
Colégio Dr. Alberto Souto (terreno e edifícios), em Aradas, 
para a CMA por um período de 50 anos, estando avaliado 
em 1,9 milhões de euros. Com este acordo, o edifício sai 
do domínio do Ministério das Finanças/ Direção-Geral 
do Tesouro e Finanças e do Ministério da Justiça para a 
gestão da CMA, que pretende instalar nesta infraestrutura 
novos serviços na área da cultura e cidadania, entre os 
quais, um Arquivo Municipal. 
Além do uso de Arquivo Municipal, será instalado um 
Laboratório de Cidadania com residências artísticas, 
desenvolvendo a criatividade cultural e a cidadania ativa.

Encontra-se aberto até 18 de novembro, o Concurso de Ideias 
para a Conceção da Reconversão do antigo Colégio Dr. Alberto 
Souto, cujo vencedor receberá um prémio no valor de 20 mil 
euros.  Com este projeto, pretende-se que o antigo edifício 
venha a ser convertido num centro de educação, cidadania e 
cultura, em torno de temas como o da preservação e partilha 
da memória, da criatividade cultural, da cidadania ativa, do 
multiculturalismo, envolvendo criativos, pensadores, artistas, 
educadores, instituições públicas e privadas.

A opção política de instalar no antigo Colégio este 
Equipamento Municipal com a dimensão de Creative 
Change Academy – que se pretende que venha a 
introduzir uma nova dinâmica ao espaço- tem especial 
relevância estratégica para o aproveitamento de 
sinergias com o Arquivo Distrital e com o Centro Cívico 
de Aradas, integrando o grupo de investimentos da 
Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 
2027. O investimento em perspetiva tem uma estimativa 
de custo de 7 milhões de euros.

Antigo Colégio Dr. Alberto Souto 
transferido para a CMA

Concurso de Ideias para Conceção da 
Reconversão do antigo Colégio Dr. Alberto 
Souto – Creative Change Academy

Concursos
de Ideias
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A CMA lançou o Concurso Público de Ideias para a elaboração 
do Estudo Urbanístico da zona da Antiga Lota de Aveiro que tem 
por objetivo a apresentação do conceito de ocupação e respetivo 
desenho urbano. Com este projeto pretende-se valorizar a 
imagem urbana dos terrenos da antiga Lota de Aveiro, promover 
as vivências urbanas, apostando na diversidade de funções, 
numa perspetiva de gerar um espaço dinâmico, com forte cariz 
cultural, com espaço de relevo para os desportos náuticos e a 
náutica de recreio.
Estes objetivos vão tomar forma num equipamento único, o 
Living Places Lab, que congregará diversas valências e funções 
permanentes de dinamização cultural e comunitária, integrando-
se na Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027.
Aberto a candidaturas até 20 de novembro, o vencedor deste 
Concurso de Ideias receberá 50 mil euros.

Concurso de Ideias para a zona da Antiga 
Lota de Aveiro – Living Places Lab

Os termos de referência para consulta dos 
interessados estão disponíveis na:

Divisão de Compras e Património
Cais da Fonte Nova
3800 200 Aveiro
Endereço Eletrónico:
acferreira@cm-aveiro.pt

Podem ainda ser consultadas as peças do 
concurso na plataforma: acingov.pt

Informação completa em: cm-aveiro.pt
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A Associação Nacional de Municípios Portugueses 
(ANMP) e o Governo celebraram no final do mês de julho, 
o Acordo Setorial para a descentralização nos domínios 
da Educação e da Saúde.
No que respeita ao mapeamento das Escolas, que integra 
o referido Acordo, assinala-se como muito positiva a 
presença das três principais prioridades de investimento 
da CMA, como corolário do acordo alcançado entre a 
CMA e o Governo (Ministério da Educação e Ministério da 
Coesão Territorial): o Conservatório de Música de Aveiro 
(reabilitação), a Escola Básica de 2º e 3º Ciclo de São 
Bernardo (reabilitação) e a Escola Secundária Homem 
Cristo (novo edifício).

A CMA reuniu, no passado dia 10 de agosto, com a 
Superintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP) 
de Aveiro, Virgínia Cruz, com o objetivo de tratar vários 
assuntos relacionados com a segurança de pessoas e 
bens do Município e articulação com a Polícia Municipal.
No âmbito da cooperação entre as duas Polícias, a PSP 
de Aveiro procedeu à entrega de 25 armas para uso 
pela Polícia Municipal, complementando o investimento 
realizado pela CMA na criação de mais condições para a 
operação diária, quer ao nível do equipamento individual 
quer ao nível de viaturas.
Nesta reunião foram também abordadas várias 
questões relacionadas com o estacionamento abusivo, 
a segurança passiva e ativa dos cidadãos bem como os 
atentados recorrentes ao espaço público.

ANMP e Governo
assinam Acordo Setorial para a 
Descentralização
na Educação e na Saúde

Reunião
entre a CMA e PSP
de Aveiro

Assume gestão
do Parque de Campismo 
de São Jacinto 
O Executivo Municipal deliberou
proceder ao encerramento do Parque
de Campismo de São Jacinto no dia
01 de novembro de 2022, motivado pelos 
incumprimentos da Junta de Freguesia que 
coloca em risco a segurança de pessoas
e bens, na utilização desta infraestrutura. 

No que respeita ao futuro do Parque de Campismo, 
a CMA está apostada na qualificação deste espaço, 
estando já a desenvolver diligências prévias para a 
execução dos necessários projetos, visando dotar o 
Parque de Campismo das melhores condições
para a prática campista, promovendo a devida
e necessária regularização da situação do mesmo, desde 
logo no que toca aos licenciamentos que se impõem.

Câmara Municipal de Aveiro
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Record. De acordo com as últimas 
previsões o Museu de Aveiro/ Santa 
Joana deverá bater o seu melhor registo 
de sempre em 2022, perspetivando-se 
que mais de 70.000 pessoas visitem o 
seu espaço expositivo este ano. Até ao 
momento 2019 foi o melhor ano, com 
60.340 pessoas a entrarem no antigo 
Convento.

No dia 01 de agosto (dia em que se assinalaram os 7 
anos da gestão do Museu de Aveiro / Santa Joana pela 
CMA), realizou-se, no próprio Museu, a sessão pública 
de assinatura do Auto de Efetivação da Transferência 
da Competência da Gestão e da propriedade do Museu 
de Aveiro / Santa Joana para a CMA, e que contou 
com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa, e do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
O Relatório de Atividade de Gestão do Museu de Aveiro / 
Santa Joana no período 2015 a 2022, apresentado nessa 
mesma Sessão, obteve um balanço muito positivo a 
todos os níveis. A dimensão mais expressiva foi ao nível 
dos visitantes, perspetivando-se para 2022 a visita de 
mais de 70.000 pessoas, batendo o seu melhor registo 
de sempre, 60.340 entradas em 2019.

Desde 2015, o Município investiu um milhão de euros na 
infraestrutura, refletindo-se na qualificação permanente 
e na aposta nos Recursos Humanos afetos ao Museu. 
O espaço acolheu desde então 74 exposições e foram 
publicados 30 artigos em revistas científicas e cadernos 
de cultura.

Museu de Aveiro
/ Santa Joana 
entregue à
Câmara

Autar_
quia
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Edu_
ca_
ção

atividadEs 
naÚticas

atividadEs
dE apoio À 
Familia

Escola 
Básica
de Azurva

Centro Escolar
N. S. Fátima
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A CMA assinalou de 25 de setembro a 01 de 
outubro o início do ano letivo 2022/2023 na 
semana “SER + Educação”, apostando na palavra 
SER como expoente máximo da vontade de fazer 
mais e melhor, apostando naqueles que são o 
maior património de qualquer sociedade que se 
quer evoluída e próspera, que são as Crianças e 
os Jovens.

O “SER + Educação” traduz a aposta da CMA na 
área da Educação, como prioritária, no âmbito 
da estratégia de desenvolvimento Municipal, 
adotando políticas de parceria com um conjunto 
de entidades que são parte ativa e importante 
do processo educativo, materializando-se no ano 
letivo 2022/2023, num vasto conjunto de ações, 
que se desenrolaram ao longo do ano.

visita Às oBras
das Escolas

Escola Básica
da Póvoa do 
Paço

Escola 
Básica
do Solposto

O investimento no Parque Escolar 
será uma das áreas fortes do SER + 
Educação 2022, com ação no terreno do 
Presidente da CMA, que visitou várias 
obras a decorrerem em Escolas do 
Município, no dia 27 de setembro.

Edu_
ca_
ção
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aprEsEntaçÃo

paEma

“prEsidEntE
por um dia”

www.cm-aveiro.pt 

VISUALIZE Qr codE

Destaque também para a apresentação pública do 
PAEMA 2022/2023 a toda a Comunidade Educativa do 
Município, que teve lugar no Grande Auditório do Centro 
de Congressos de Aveiro, no dia 28 de setembro.
O PAEMA é um importante instrumento de planeamento 
e gestão das ações que a CMA vai executar ao longo 
do ano letivo, num trabalho de equipa com os vários 
Parceiros da Comunidade Educativa.

Na sequência da experiência 
vivenciada em anos letivos 
anteriores, a qual foi avaliada pelos 
Alunos intervenientes como muito 
interessante, a CMA reeditou a ação 
“Presidente por um dia”, com várias 
ações. Conheça a opinião dos 
alunos sobre este dia, assistindo ao 
vídeo disponível neste QR Code.

Apresentação pública do PAEMA 
2022/2023, no Grande Auditório do 
Centro de Congressos de Aveiro

A CMA aproveita para desejar a 
Todos os Docentes e Profissionais 
da Educação do Município de 
Aveiro um excelente Ano Letivo 
2022/2023.
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A Inauguração
da Escola Básica e 

Jardim de Infância da 
Quintã do Loureiro
foi momento alto

da Semana
Ser+ Educação

Momento. Inauguração da 
Escola Básica e Jardim de 

Infância da Quintã do Loureiro.
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O Cais da Fonte Nova acolhe o novo mural “Reflexos” da 
artista Fatinha Ramos. Um painel em azulejo, pintado 
manualmente pela Fábrica Aleluia, com 57 metros de 
comprimento.
Esta obra reflete a importância do elemento água na 
cidade de Aveiro e transporta para o imaginário dos seres 
que o habitam.

“Cultura Perto de Si” apresentou vários espetáculos e 
concertos durante os últimos meses. Desde junho, e 
tendo como palco a rede de equipamentos culturais 
das localidades de Aradas, Cacia, Eixo, Eirol, Esgueira, 
Oliveirinha, Requeixo, Fátima, Nariz, Santa Joana, São 
Bernardo e São Jacinto, a animação esteve garantida.
Trata-se de um programa que assenta na cooperação 
entre a CMA e os agentes culturais locais, e é palco 
para projetos culturais, nomeadamente da Orquestra 
Filarmonia Das Beiras, da Fundação INATEL, das 
Associações Culturais do Município e do setor cultural e 
Criativo da Região de Aveiro.

Há 550 anos, um acontecimento alterou o destino da 
então vila de Aveiro: a chegada ao Convento de Jesus 
da Princesa Santa Joana. Um facto histórico que foi 
homenageado com o lançamento de um selo dos CTT 
alusivo à padroeira da Cidade.
As comemorações incluíram a apresentação de uma 
mostra filatélica dedicada a Santa Joana, na Sala de 
Exposições Temporárias do Museu. Para assinalar o 
momento de forma criativa, foi realizada a Reunião 
Pública de CMA no Claustro do Museu de Aveiro / Santa 
Joana. Os festejos terminaram com uma missa, na Sé de 
Aveiro, presidida pelo Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro.

Instalação Fátinha Ramos

Cultura Perto de Si

Celebração de Santa Joana
Selo Postal dos CTT

Cul_
tu_
ra
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O Museu de Aveiro / Santa Joana acolhe 
a exposição de Serralves “Pedro Calapez. 
Deste espaço iluminado e obscuro” e com 
curadoria de Joana Valsassina.

A exposição “Pedro Calapez. Deste 
espaço iluminado e obscuro” pode ser 
visitada até ao dia 15 de janeiro 2023 
e resulta do protocolo de colaboração 
entre a Fundação de Serralves e a CMA 
(assinado em 2017). Apresenta um 
conjunto de obras de Pedro Calapez 
(Lisboa, 1953) que sublinham a relação 
complementar entre pintura e desenho 
que substancia a sua prática desdeo final 
da década de 1970 até à atualidade. 
Concebida especificamente para o 
Museu de Aveiro / Santa Joana, a 
exposição reúne uma seleção de obras 
da Coleção de Serralves, da Coleção 
do Município de Aveiro e da Coleção do 
artista, colocando em diálogo trabalhos 
históricos representativos de diferentes 
momentos do seu percurso com obras 
recentes que evidenciam linhas de 
continuidade na sua prática artística ao 
longo de mais de 40 anos. 

A 21 de setembro, em Sessão Pública, o Presidente da Câmara, 
Ribau Esteves, e o Reitor do Seminário de Santa Joana Princesa, 
Pe. João Santos, outorgaram o Protocolo de Cooperação entre 
as duas entidades e que permite a integração da Biblioteca do 
Seminário na Rede de Bibliotecas do Município de Aveiro.
A assinatura, que contou com a presença da Comunicação 
Social, aconteceu de forma simbólica no próprio espaço do 
Seminário, na Biblioteca D. António Francisco dos Santos.

Biblioteca do Seminário Integra Rede de 
Bibliotecas Municipais

ExpOSiçãO 
SERRALVES

PEDRO
CALAPEZ

Cul_
tu_
ra
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O Presidente da CMA, Ribau Esteves, participou em 
junho, na 5.ª Edição do Fórum das Cidades de Madrid, 
sob o tema: “Projetos Urbanos das Cidades Ibéricas”,
 que se realiza no IFEMA, em Madrid, Espanha.
Ribau Esteves deu testemunho do bom exemplo de 
Aveiro na gestão da sua orla costeira, no contexto dos 
impactos provocados pelas alterações climáticas, 
levando até Madrid o modelo de gestão das marés na Ria 
de Aveiro, o recentemente qualificado Cais do Sal (antiga 
Estrada Dique), que vem garantir a proteção a longo 
prazo do Centro da Cidade de Aveiro a perigos de cheias 
e inundações, o desassoreamento da Ria de Aveiro e do 
projeto para a Defesa Primária do Baixo Vouga Lagunar, 
entre outros.

A CMA representada pelo seu Presidente, Ribau Esteves, 
participou no final de junho, no Evento Especial de Ação 
Oceânica Local / The Localizing Ocean Action Special 
Event, em Matosinhos, para falar no “Fortalecimento da 
Cooperação, abordagens inclusivas e governança para 
proteção dos oceanos” (Strengthening cooperation, 
building inclusive and governance approaches to protect 
the ocean).
Para além da presença de Aveiro, o painel contou com 
o contributo de responsáveis de entidades públicas 
Municipais e Regionais das Maldivas, Espanha, Brasil 
e Moçambique, e representantes da Organização de 
Alimentação e Agricultura das Nação Unidas (FAO) e do 
Gabinete de Pescas e Oceanos da Associação Natureza 
Portugal / World Wide Fund for Nature (ANP / WWF).

Câmara de Aveiro em 
Conferência das
Nações Unidas sobre
“Ação Oceânica”

Aveiro em Madrid como
Bom Exemplo da
Gestão dos Impactos das
Alterações Climáticas

Inter_
nacio_
nal
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evento

tempe

Ribau Esteves
defende 
alargamento
da União Europeia
no Comité
das Regiões

O Plenário do Comité das Regiões (CdR) 
europeu reuniu nos passados dias 29 e 30 de 
junho, em Bruxelas, reunião na qual ocorreu 
a mudança da presidência, assumindo-a 
o português Vasco Cordeiro (do PSE), 
Deputado da Assembleia Regional dos Açores, 
em substituição do grego de Apostolos 
Tzitzicostas (do PPE), sendo a primeira vez 
que um português assume a presidência.

Teve lugar também a reeleição dos Vice-
Presidentes do CdR e dos Membros do
Bureau do CdR, do qual continua a ser 
membro o Presidente da CMA que defende 
que o alargamento da UE é fundamental,
para fortalecer o Projeto Europeu, para 
defender a Paz de forma mais eficaz 
e promover o desenvolvimento sócio-
económico e a coesão social e territorial 
dentro de todo o Continente Europeu.

Inter_
nacio_
nal
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Aditamento
Protocolo Ordem dos Veterinários

Ativação
Parque Canino São Roque

No âmbito da Campanha “Animais de Companhia” e 
do Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária 
para Animais de Companhia, foi reforçada a verba, na 
ordem dos 20.000 euros, ao Protocolo com a Ordem do 
Veterinários, para a atribuição de Cheques Veterinários.
Salienta-se que em 2021 foram investidos de 14.750€ 
por parte da CMA, na atribuição de 186 Cheques 
Veterinários a famílias carenciadas. Este investimento 
traduziu-se na esterilização de 54 cães e 126 gatos.

O novo Parque Canino está disponível junto ao Canal 
de São Roque, num investimento da CMA, de 58.000€, 
realizado pela empresa ASO.
Situado junto à ponte e à frente do Centro Comunitário 
da Vera Cruz, no espaço que medeia a vedação da 
autoestrada, esta infraestrutura conta com elementos 
recreativos com escadas, barreiras de salto, uma 
prancha e um túnel. 
É composta ainda por uma vedação de segurança, 
caixa sanitária, zona de estar para as pessoas que 
acompanham os animais e iluminação pública.
Com um parque desta tipologia a Nascente da Cidade 
(Forca-Vouga), um segundo a Norte (Parque Aventura - 
Fonte do Meio) e outro a Poente (Canal de São Roque), 
a CMA procura aumentar a oferta de zonas de recriação 
animal, a mais cidadãos, já que passam a existir três 
polos para o efeito, em zonas diferentes da Cidade.

A Exposição Canina e Felina Internacional de Aveiro 2022 
realizou-se no fim de semana de 24 e 25 de setembro, 
no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Cerca 
de 1.500 animais, entre cães e gatos de várias raças, 
participaram nas provas e nos concursos de um dos 
eventos mais importantes e prestigiados do setor em 
Portugal.
Integrado na exposição, decorreu o MWS 2022 – 
“Mediterranean Winner Show”. Aveiro foi a cidade 
portuguesa escolhida para receber esta grande prova 
mundial da felinicultura, onde participaram exemplares 
de várias raças.
O evento foi co-organizado pela Câmara de Aveiro, pela 
Aveiro Expo, E.M., pelo Clube Português de Canicultura 
e pelo Clube Português de Felinicultura, com o apoio do 
Glicínias Plaza Shopping Center, da Policlínica Veterinária 
de Aveiro, do Diário de Aveiro, da Rádio Terra Nova e das 
revistas Dogs PT Magazine e Cats PT Magazine.

Exposição Canina e Felina 
2022

Vacinação Antirrábica

De 28 de julho a 23 de agosto decorreu a campanha 
anual de Vacinação Antirrábica e de Identificação 
Eletrónica 2022, promovida pela Direção-Geral de 
Alimentação e Veterinária em cooperação com a CMA. 
Como habitualmente, esta campanha percorreu todas 
as freguesias.

Para além deste prazo, a vacinação antirrábica e a 
identificação eletrónica podem ser efetuadas ao longo de 
todo o ano no Gabinete Médico Veterinário instalado na 
Divisão de Serviços Urbanos - Zona Industrial de Taboeira 
- Rua das Fontainhas às quintas-feiras, das 14h00 às 
17h00 mediante a cobrança das mesmas taxas.

ANIMAIS DE_

COMPANHIA
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AVEIRO, CAPITAL 
DA SUPERTAÇA DE 
FUTEBOL
O Estádio Municipal de Aveiro/ 
Mário Duarte recebeu, no dia 30 de 
julho de 2022, a Final da Supertaça 
Cândido de Oliveira, que se disputou 
entre o FC Porto e o CD Tondela 
(3-0). Esta foi a 12.ª vez que a 
Federação Portuguesa de Futebol 
escolheu Aveiro para a realização 
do jogo do primeiro troféu de cada 
temporada e a 8.ª vez que tal 
acontece, desde 2014.

Por ocasião da grande final, o 
Presidente da CMA, Ribau Esteves, 
teve a oportunidade de afirmar que 
“Aveiro tem o maior gosto em ser, 
pela 12.ª vez, parceira da FPF na 
organização e receção da Supertaça 
Cândido de Oliveira neste ano 
especial de 2022. É especial porque 

podemos voltar a ir ver a Supertaça 
em plena condição, com o estádio 
cheio. Isso dá-nos uma redobrada 
alegria. Um abraço muito especial 
ao FC Porto e ao CD Tondela pelas 
presenças neste jogo tão importante 
e uma saudação, também especial, 
à Federação Portuguesa de Futebol 
por, mais uma vez, transformar 
Aveiro na capital da Supertaça. 
Seguramente que os aveirenses vão 
aderir e receber de braços abertos 
todos os adeptos de futebol que 
gostam desta festa, que marca a 
transição de épocas desportivas. 
Deixo aqui um abraço de alegria e 
boas vindas a todos os adeptos e 
deixo o repto que venham conhecer 
melhor a cidade dos canais”, 
concluiu.

Des_ 
por_
to
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Inaugurado o 
monumento 
“Mamoa”.

Skate Parque, situado 
no Parque da Cidade | 
Parque dos Amores.

Passagem pela 
Avenida da 
Universidade.
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Volta a Portugal Feminina 
em Bicicleta

A segunda edição da Volta a Portugal Feminina em Bicicleta, que se realizou de 16 a 
19 de junho, passou pelo Município de Aveiro, na última e decisiva etapa, no dia 19.

A CMA associou-se à Federação Portuguesa de Ciclismo na promoção e no 
reconhecimento da importância crescente do ciclismo feminino em Portugal, 
com a atribuição de um apoio financeiro no valor de 5.000€, nesta que é a prova 
velocipédica mais importante do calendário da federação.

Etapa do Campeonato Nacional de Skate

De 17 a 19 de junho, o Skate Park de Aveiro recebeu etapa do Campeonato Nacional 
de Skate - Liga Skate Pro.

Foi um momento especial que marcou a celebração do primeiro aniversário de 
ativação desta infraestrutura desportiva, inaugurado a 18 de junho de 2021, num 
investimento da CMA de 158.879,42€.

A Liga Skate Pro, prova organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, contou 
para pontuação no ranking nacional e mundial.

Após um interregno de dois anos, a Xª edição da Rota da Mamoa decorreu no dia 
19 de junho, com partida e chegada no Cais da Fonte Nova, junto ao Centro de 
Congressos de Aveiro.
A Rota da Mamoa foi uma organização dos “Agarrados ao BTT Clube” em parceria 
com a CMA. 
Recentemente foi inaugurado o monumento “Mamoa”, em Mamodeiro na Freguesia 
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz. Mamoa é a designação para um 
monumento funerário pré-histórico. A mamoa teria a função de proteger a sepultura, 
conferindo-lhe, simultaneamente, maior monumentalidade e criando uma marca 
visível na paisagem. O nome mamoa tem origem nos romanos, que deram o nome de 
mammulus a estes monumentos, pela sua semelhança com o seio de uma mulher. O 
topónimo Mamodeiro também deriva de mamoa. 
A mamoa de Mamodeiro, cuja descoberta se deve a Alberto Souto, tem Código 
Nacional de Sítio Arqueológico (CNS 1454).

Rota da Mamoa
envolveu cerca de 300 Ciclistas
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O Festival dos Canais, em Aveiro, terminou no passado 
dia 24 de julho com um balanço extremamente positivo. 
Organizado pela CMA, o evento apresentou um programa 
que envolveu 130 propostas com aproximadamente 400 
artistas de 16 países, em 25 locais da Cidade,
tendo a adesão do público sido expressiva, nos sete
dias do evento.
Esta edição do Festival dos Canais foi um sucesso. 
A qualidade artística dos projetos, a envolvência de 
um número significativo de estruturas culturais e 
artistas de Aveiro e a forte adesão do público assim 
como o crescimento visível de turistas e de visitantes 
que procuraram Aveiro a propósito da realização 
do Festival, reforçam a aposta na realização deste 
evento e na estratégica cultural como essencial para o 
desenvolvimento do território, para a sua capacitação 
e para a afirmação de Aveiro como um destino de 
excelência ao nível do turismo cultural.

Festival dos Canais: 12 a 16 de julho de 2023
A edição do Festival dos Canais de 2023 está já a ser 
preparada e promete muitas novidades, novas parcerias 
internacionais com alguns dos mais relevantes festivais 
a nível europeu, a descoberta de novos spots da cidade 
para a fruição da sua programação e mais envolvimento 
da comunidade e do sector cultural e artístico de Aveiro. 
O formato da edição de 2023 volta a ser de cinco dias 
consecutivos e realiza-se entre os dias 12 e 16 de julho.

BALANÇO 
MUITO 
POSITIVO
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Festival
Dunas
São 
Jacinto

O Festival Dunas de São Jacinto, que aconteceu de 
26 a 28 de agosto, encerrou com um balanço positivo, 
prosseguindo no caminho do seu desenvolvimento e 
crescimento ao nível da qualidade e da quantidade de 
público presente, ano após ano.

Nos três dias, o Festival, que regressou ao formato 
original, envolveu todo o território de São Jacinto, com 
a realização de atividades nos quatro cantos do lugar, 
num misto de exploração da natureza, de atividades 
desportivas e náuticas, música, cultura, com o objetivo 
de promover a partilha e o convívio entre visitantes, 
população e instituições.
O “PRIO Air Show” foi o grande sucesso da 6.ª edição 
do Festival, com milhares de pessoas a lotarem 
por completo a Avenida Marginal, para assistirem a 
um evento memorável, com as maiores e melhores 
acrobacias feitas pelos mais de uma dezena de aviões 
que sobrevoaram São Jacinto.

São Jacinto acolheu, no terceiro dia, o maior encontro 
de aeronaves ultraleves realizado em Portugal. Cerca 
de 70 aeronaves aterraram e estiveram visitáveis 
durante a tarde na pista de aterragem do Regimento de 
Infantaria n.º10. Com a organização da AeroDreams e 
a APAU – Associação Portuguesa de Aviação Ultraleve, 
este encontro foi também um contributo para a aposta 
que a CMA está a fazer de dar vida ao aeródromo civil de 
Aveiro, nesta zona fantástica que é São Jacinto.

Continua  
a Crescer
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Tech_ 
week

PROGRAMA DA SEMANA e 
INSCRIÇÕES nas conferências 

estarão disponíveis
em breve em :

Techweek.aveirotechcity.pt/pt/ 

A Aveiro Tech Week está de regresso de 10 
e 16 de outubro de 2022. Durante sete dias, 
a cidade de Aveiro apresenta uma semana 
com várias ações e eventos dedicados à 
Cultura, Arte e Tecnologia. A Aveiro Tech 
Week, composta pelos eventos CRIATECH, 
TECHDAYS Aveiro e PRISMA / Art Light 
Tech, alia tecnologia, arte e cultura através 
de exposições, instalações artísticas, 
performances, conferências, laboratórios e 
outras experiências.

CRIATECH Digital, criativity & tecnology
10 a 15 de outubro

O Criatech vem, mais uma vez, desafiar os 
espetadores a participar, influir e fluir nas peças em 
exposição, quer de forma ativa, quer na criação de 
imagens que perdurarão nas suas memórias visuais 
– e digitais.

TECHDAYS AVEIRO Building Our Future
10 a 16 de outubro

Nestes 7 dias Aveiro acolhe o futuro que a 
inovação e a tecnologia nos oferece hoje. As várias 
demonstrações, conferências - Tech Sessions - 
e workshops do programa Techdays vão voltar a 
fazer de Aveiro a capital da tecnologia em Portugal. 
A mítica área de Gaming tem programadas um 
conjunto de ações e atividades, onde o público 
poderá experimentar vídeo jogos, e participar em 
torneios em livestream. Temos ainda uma novidade 
nesta edição, a 1ª Edição do Aveiro Tech City 
Hackathon. 
Destaque para o projeto Ride2Autonomy, com a 
demonstração de um veículo de transporte público 
de passageiros com condução autónoma.

PRISMA / Art Light Tech
14 e 15 de outubro

O Prisma / Art Light Tech faz do espaço público a 
galeria onde expõe todas as obras. Este festival que 
assume a luz como matéria-prima, combina diversas 
obras de arte contemporânea, entre projeções, 
instalações e peças de som e luz, de autores 
nacionais e internacionais.

Tecnologia_
inovação
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O Centro de Congressos de Aveiro recebeu, nos dias 
28 e 29 de junho, a COTEC Innovation Summit 2022, 
organização que contou com a cooperação da CMA.

A realização da Cimeira em Aveiro foi muito importante 
pois capitalizou a aposta que a CMA tem vindo a 
fazer na área do empreendedorismo, da inovação 
e da tecnologia, atraindo mais investimento e mais 
conhecimento para a nossa Cidade, Município 
e Região de Aveiro, num trabalho de parceria 
com as Empresas do setor e com a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro.

A CMA lançou a Plataforma UBBU no 1º Ciclo do Ensino 
Básico, no âmbito do Programa de “Educação STEAM - 
Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática” que 
integra a estratégia da iniciativa “Aveiro Tech City”.
A plataforma disponibiliza um conjunto de conteúdos 
dedicados ao Município de Aveiro que pretendem dar a 
conhecer aos alunos a sua cultura e a sua história e, em 
simultâneo, estimular o pensamento computacional, o 
raciocínio lógico e matemático e o domínio saudável das 
novas tecnologias. 
 A estratégia de Educação STEAM, iniciada há dois anos, 
encontra na plataforma UBBU uma ferramenta que reforça 
os diversos serviços Educativos da CMA, disponibilizando 
conteúdos acessíveis a todos os docentes e utilizadores do 
UBBU, que ali encontram um conjunto variado de exercícios 
e a possibilidade de agendar visitas aos diversos pontos de 
interesse, em contexto escolar ou em família.

Em parceria com a CMA, a UBBU desenvolveu novos conteúdos 
para seis localizações concretas da Cidade, nomeadamente 
para a Biblioteca Municipal, o Centro Municipal de Interpretação 
Ambiental de Aveiro, o Ecomuseu Marinha da Troncalhada, o 
Museu de Aveiro/ Santa Joana, o Museu Arte Nova e o Museu 
da Cidade de Aveiro.

COTEC INNOVATION SUMMIT

Conteúdo exclusivo desenhado
para a Comunidade Educativa

Plataforma UBBU: 
ferramenta inovadora no 

desenvolvimento 
do raciocínio e do 

pensamento

Interação em 
ambiente escolar

Personagens UBBU

Tecnologia_
inovação
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AVEIRO 2027 
ORGANIZOU 
FÓRUM 
CULTURAL
A candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 
em 2027 realizou no dia 21 de julho, o Fórum Cultural da 
Região de Aveiro. 
A sessão foi participada por dezenas de Cidadãos, 
entre Artistas, Criativos, Coletivos, representantes 
de Instituições e Agentes Culturais, Profissionais 
e Amadores, num encontro em rede, que marcou 
um momento importante neste processo, reunindo 
elementos de toda a Região de Aveiro.

O Fórum deu a todos a oportunidade de conhecer com 
mais profundidade o conceito e programa cultural da 
candidatura, assim como de informar a comunidade dos 
próximos passos do processo, que resultará na entrega do 
segundo e decisivo dossier de candidatura, a 21 de outubro.

Candidatura_ 
a capital europeia _
da cultura
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Aveiro
é o Município 
convidado
na BTL 2023

Em 2023, Aveiro será o Município convidado 
da Bolsa de Turismo de Lisboa, que se vai 
realizar de 1 a 5 de março, na FIL. O anúncio 
foi feito, em Lisboa pela organização da única 
Feira Internacional de Turismo em Portugal, 
que confirmou também a Região Centro como 
Destino Nacional convidado em 2023.

A CMA “recebe com muito gosto este 
desafio, enquadrado numa lógica 
global de promoção da Cidade, do 
Município e da Região de Aveiro, do 
Centro de Portugal e do nosso País, 
dando por esta via contributo para 
conseguirmos fazer mais e melhor 
pela nossa terra e pela nossa gente”, 
afirmou o Presidente da Câmara, Ribau Esteves.

Aveiro vai utilizar bem a BTL 2023, integrando 
essa aposta agora assumida no âmbito da 
Candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027. A 
participação de Aveiro como Município convidado 
da BTL, culminando esta escolha da Fundação 
AIP, é de extrema importância pois capitaliza, 
consagra e confirma a aposta que a CMA tem 
vindo a fazer na área do turismo, atraindo mais 
investimento e mais conhecimento da nossa 
Cidade, Município e Região de Aveiro.

A escolha de Aveiro para Município 
convidado da edição 2023 da BTL 
é o culminar da aposta da CMA 
e do investimento de Cidadãos e 
empresas na Cidade como destino 
turístico.

Turis_
mo
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DELIBERAÇÕES
REUNIÃO DE CÂMARA
13 JUnhO A 08 dE SEtEMBRO 2022

Administração pública, Matemática e Música – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente que determinou a atribuição dos Prémios Escolares “Município de Aveiro”, no 
montante de 1.000,00€ cada um, relativos ao ano letivo 2020/2021.

“x Rota da Mamoa” - Licença Especial de Ruído n.º 52/2022 – Deliberado, por unanimidade.

“Sardinhada de São Gonçalinho” - Licença Especial de Ruído n.º 60/2022 – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar.

“Etapa do Campeonato nacional de Skate/Liga pro Skate - pro Aveiro 2022” - Licença Especial de 
Ruído n.º 61/2022 – Deliberado, por unanimidade.

“Sardinhada de São João” - Licença Especial de Ruído n.º 65/2022 – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar.

“tasquinhas da Vila de Cacia” - Licença Especial de Ruído n.º 67/2022 – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar.

“Sardinhada de São João” - Licença Especial de Ruído n.º 70/2022 – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar.

Gestão de Veículos Abandonados e Recolhidos na Via pública – Deliberado, por unanimidade 
adquirir, por ocupação, vinte e dois (22) veículos removidos da via pública, por serem considerados 
abandonados.

procedimento por hasta pública para atribuição do direito de ocupação de espaço público 
para instalação e exercício das atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços de 
restauração ou de bebidas, de caráter não sedentário, em 24 espaços de venda, na 44ª Edição 
da “Supertaça Cândido de Oliveira”, a 30 de julho, no Município de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar.

Aveiro Steam City - “Aveiro Urban Challenges” - Anulação de Compromisso e Cabimento da 2.ª 
tranche do prémio monetário à Ournet, Lda. – Deliberado, por unanimidade.

Aveiro Tech City Challenges - Pagamento de prémios a semi-finalistas e vencedores – Deliberado, 
por unanimidade autorizar, no âmbito do “Aveiro Tech City Challenges”, o compromisso financeiro da 
despesa relativa a prémios, no valor total de 125.250,00€.

programa OCUpA-t - pagamento de Bolsas de maio-junho de 2022 – Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pagamento das Bolsas correspondentes aos candidatos selecionados, no âmbito do 
Programa OCUPA-T, no valor total de 1.800,00€.

MtF Labs 2022 - Aprovação das normas de participação – Deliberado, por unanimidade, aprovar as 
Normas de Participação na Edição de 2022 do MTF Labs.

Acordo de Cooperação com o Seminário Santa Joana princesa – Deliberado, por unanimidade.

incorporação na coleção dos Museus de Aveiro de doações efetuadas por artistas representados 
na xV Bienal internacional de Cerâmica Artística de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aceitar a 
doação e respetiva incorporação na coleção dos Museus de Aveiro.

xVi Bienal internacional de Cerâmica Artística de Aveiro - normas de participação – Deliberado, 
por unanimidade, aprovar as normas de participação no Concurso da XVI Bienal Internacional de 
Cerâmica Artística de Aveiro.

Renovação da autorização de permanência provisória do núcleo familiar do elemento identificado na 
proposta, na habitação social atribuída a uma inquilina municipal residente na Urbanização Santiago 
- proposta n.º 91/2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a renovação da permanência 
provisória do núcleo familiar identificado na proposta, pelo período de 6 meses, mas a titulo 
transitório.

Renovação da autorização de permanência provisória por período alargado, mas a título transitório 
do elemento identificado na proposta, na habitação social atribuída a uma inquilina municipal 
residente na Urbanização de Santiago - proposta n.º 92/2022 – Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a renovação da permanência provisória do elemento identificado na proposta, pelo período 
de 1 ano, mas a titulo transitório.

transferência de habitação do agregado familiar de uma inquilina municipal residente na 
Urbanização de Santiago - proposta n.º 94/2022 – Deliberado, por unanimidade.

Alteração do agregado familiar da inquilina municipal identificada na proposta, titular do contrato 
de arrendamento apoiado da habitação social sita na Urbanização de Eixo - proposta n.º 97/2022 – 
Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração do elemento identificado na proposta.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 95/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

procedimento por Concurso público internacional n.º 06/22 - “prestação de Serviços na Área dos 
Seguros” - decisão de não Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente que decidiu não adjudicar o Procedimento por Concurso Público Internacional.

Alterações de circulação viária - implementação dos dois sentidos de trânsito na Rua dr. Alberto 
Souto no pequeno troço perpendicular à Av. dr. Lourenço peixinho – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente.

processo de Obras n.º 744/1999 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
obras de construção.

processo de Obras n.º 1616/2022 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura.
Reunião Ordinária do dia 21 de julho de 2022

Alteração às datas e locais das Reuniões de Câmara dos meses de agosto e setembro de 2022 – 
Deliberado, por unanimidade.

21.JUL

Rescisão unilateral do protocolo de delegação de Competências de Gestão do parque de Campismo 
de São Jacinto da Câmara Municipal de Aveiro na Junta de Freguesia de São Jacinto – Deliberado, 
por unanimidade, aprovar a proposta e submeter à Assembleia Municipal para que autorize a 
rescisão unilateral do Protocolo de Delegação de Competências.

Licença de Recursos hídricos para instalação de infraestruturas de Apoio “Cais de Atracação” da 
Embarcação de Restauração e Bebidas no Canal das pirâmides – Deliberado, por unanimidade.

pMAA 2022 - Apoios Financeiros a atribuir às Entidades da Área Social, Associações Culturais 
e/ou Recreativas, Associações de defesa e promoção do património, Associações de Jovens e 
Associações de Escutismo e Organizações não-governamentais, sem fins lucrativos que atuem, 
nomeadamente, na área cívica e/ou educativa – Deliberado, por unanimidade.

Abertura de procedimento Concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado tendo 
em vista o preenchimento de 17 (dezassete) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito da descentralização de 
Competências na Área da Educação (pessoal não docente) – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum.

Cedência do direito de ocupação dos lugares de venda - Loja 9 do Mercado Municipal Manuel 
Firmino e da Loja compartimento 3, fração Ap, do Mercado Municipal de Santiago – Deliberado, por 
unanimidade.

Concurso “Uma ideia, um projeto, uma Ação” - normas de participação e Apoio Financeiro 
aos projetos Selecionados – Deliberado, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação 
do Concurso “Uma Ideia, um Projeto, uma Ação”, para o ano letivo 2022/2023 e autorizar o 
compromisso financeiro da despesa, no valor total de 20.000,00€.

Concurso “A tua ideia Conta” - normas de participação e Atribuição de prémios – Deliberado, por 
unanimidade aprovar as Normas de Participação do Concurso “A Tua Ideia Conta”, para o ano letivo 
2022/2023, anexas à proposta e autorizar o compromisso financeiro da despesa para a atribuição de 
prémios aos alunos, no valor total de 500,00€.

Residências Artísticas StEAM - normas de participação e Atribuição de prémios – Deliberado, por 
unanimidade aprovar as Normas de Participação das “Residências Artísticas STEAM”, para o ano 
letivo 2022/2023 e autorizar o compromisso financeiro da despesa, no valor global de 6.500,00€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 81/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 500,00€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 93/2022 – Deliberado, 

13.JUn 

Concurso público internacional para “AQUiSiçãO dE SERViçOS pARA A ELABORAçãO dO pROJEtO 
dE ExECUçãO pARA A COnStRUçãO dO EixO ROdOViÁRiO AVEiRO-ÁGUEdA (ERAA)” - adjudicação 
e minuta do contrato - Deliberado, por unanimidade adjudicar ao concorrente ordenado em primeiro 
lugar, “RIPÓRTICO ENGENHARIA, LDA”, pelo preço contratual de 793.477,90€, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor.

15.JUn

programa Municipal de Apoio às Associações 2022 - Apoios Financeiros a atribuir às Entidadesda 
Área Social, Associações culturais e/ou recreativas, Associações de defesa e promoção 
do património, Associações de Jovens e Associações de Escutismo e Organizações não-
governamentais, sem fins lucrativos que atuem nomeadamente na área cívica e/ou educativa 
- Deliberado, por unanimidade. Atribuição de Apoio Logístico - cedência de autocarro CMA – 
Deliberado, por unanimidade.

protocolo com a Sociedade portuguesa de Medicina interna - Festa da Saúde 2022 - 02 e 03 de julho 
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de colaboração para a realização da 
iniciativa “Festa da Saúde”, bem como a comparticipação financeira no valor de 25.000,00€.
Concurso “A tua ideia Conta” - pagamento aos alunos premiados – Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pagamento.

Concurso “tech Lab” - pagamento aos alunos premiados – Deliberado, por unanimidade, autorizar 
o pagamento.

programa OCUpA-t - pagamento de Bolsas de abril-maio de 2022 – Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pagamento.

Barco Moliceiro e Arte da Carpintaria naval na Região de Aveiro - candidatura inventário nacional do 
património Cultural imaterial – Deliberado, por unanimidade, aprovar.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 70/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 590,94€. 

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 72/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 590,94€.

Alteração na composição do agregado familiar identificado na proposta, residente na Urbanização de 
Santiago - proposta n.º 71/2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração.

Concessão de Exploração do Bar-Esplanada do Cais da Ribeira de Esgueira – Deliberado, por 
unanimidade.

Concessão de Exploração do Restaurante do Centro de Congressos de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade.

Concessão da Gestão e Exploração do Mercado José Estevão em Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/33/19 - “Qualificação da Rua João Francisco do 
Casal - Esgueira - trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.

implementação de Rede de Carregamento Elétrico de Embarcações Marítimo-turísticas a operar 
nos Canais Urbanos da Cidade de Aveiro no âmbito do projeto Aveiro StEAM City - trabalhos 
complementares – Deliberado, por unanimidade.

protocolo entre o Município de Aveiro e a Ordem dos Médicos Veterinários: Campanha de Animais de 
Companhia – Aditamento – Deliberado, por unanimidade.

processo de Obras n.º 196/2019 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
obras de construção.

processo de Obras n.º 1037/2022 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura.

Festa American pie Bomb” - Licença Especial de Ruído – Deliberado, por unanimidade, ratificar.

“Revenge of the 90s Aveiro” - Licença Especial de Ruído – Deliberado, por unanimidade, ratificar.

3.ª Etapa da Volta a portugal Feminina em Bicicleta a realizar no dia 19 de junho de 2022 – 
Deliberado, por unanimidade, aprovar uma comparticipação financeira à Federação Portuguesa de 
Patinagem, no valor de 5.000,00€.

Etapa do Campeonato nacional de Skate/Liga pro Skate a realizar entre os dias 17 a 19 de junho 
de 2022 – Deliberado, por unanimidade, aprovar uma comparticipação financeira à Federação 
Portuguesa de Patinagem, no valor de 38.000,00€.

transferência de competências no domínio da ação social – Deliberado, por unanimidade autorizar 
a celebração dos protocolos com as IPSS’s. 2. Aprovar o Regulamento do NLI – Núcleo Local de 
Inserção de Aveiro. 3. Nomear como coordenadora do NLI e do CSL a chefe de Divisão de Ação 
Social, Ana Margarida Oliveira; 4. Aprovar as Normas de Gestão dos subsídios eventuais a atribuir 
pela Câmara Municipal aos munícipes; 5. Aprovar o regulamento do SAAS, anexo à proposta.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 80/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 85/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 500,00€.

Cessação do contrato de arrendamento apoiado com um agregado familiar relativo a uma habitação 
sita no Bairro de Santiago - proposta n.º 83/2022 – Deliberado, por unanimidade. 

Renovação de autorização de permanência provisória por período alargado, mas a título transitório 
- habitação atribuída a um agregado familiar, residente na Urbanização de Santiago, na União das 
Freguesias de Glória e Vera Cruz - proposta n.º 79/2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a 
permanência dos elementos identificados na proposta, a titulo provisório, por mais seis meses.

normas provisórias de utilização do novo Ecocentro Municipal – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Concurso Público n.º OM/CP/04/20 - “Qualificação da Rua dos Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da 
Carreira Branca” - prorrogação do prazo de execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/14/20 - “Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 
de Azurva” - trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/14/20 - “Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 
de Azurva” - prorrogação do prazo de execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente.
 
Procedimento por Concurso Público n.º 1- “Requalificação e Ampliação da Escola Básica de 
Bonsucesso” - trabalhos complementares n.º 1 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente.

processo de Obras n.º 180/1990 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
procedimento.

07.JUL

Atribuição do prémio Escolar “Município de Aveiro” 2020/2021 para as Licenciaturas em 
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por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 98/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 99/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 100/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 104/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 105/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 111/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Reabilitação da Urbanização de Eirol - transferências provisórias - proposta n.º 107/2022 – 
Deliberado, por unanimidade autorizar, nos termos da informação técnica n.º 36130, de 8 de julho 
de 2022, anexa à proposta, a permanência de uma inquilina municipal na habitação social, sita na 
Urbanização de Eirol, durante a execução dos trabalhos de reabilitação da referida habitação.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/22/19 - “Remodelação da Unidade de Saúde de Eixo” 
- trabalhos Complementares n.º 4 e trabalhos a Menos n.º 1 – Deliberado, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - “Requalificação da Rua Vale Caseiro” - 
trabalhos a Menos n.º 1 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/30/20 - “Requalificação Urbana Eixo “Rotunda” 
Rua de Viseu e Rua dos Milagres - “Rotunda” de Esgueira - 1.ª Fase” - 2ª prorrogação do prazo da 
empreitada – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/30/20 - “Requalificação Urbana Eixo “Rotunda” Rua 
de Viseu e Rua dos Milagres - “Rotunda” de Esgueira - 1.ª Fase” - trabalhos Complementares n.º 1 – 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/02/20 - “Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 
da póvoa do paço” - 2ª prorrogação do prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/06/20 - “Construção do Ecocentro Municipal de 
Aveiro” - trabalhos Complementares n.º 3 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/13/21 - “Centro Escolar de nossa Senhora de 
Fátima” - trabalhos Complementares n.º 1 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Sr. Presidente. 

processo de Obras n.º 115/1954 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de ampliação.

processo de Obras n.º 191/2011 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de construção.

04.AGO

protocolo de intenções entre a Câmara Municipal de Aveiro e o núcleo de Gestão do porto digital – 
Deliberado, por unanimidade.

Auto de efetivação da transferência de competências da gestão e propriedade do Museu de Aveiro 
/ Santa Joana do Estado para o Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, ratificar o Auto 
de efetivação da transferência da competência da gestão e da propriedade do Museu de Aveiro / 
Santa Joana.

transferência de competências do Estado para o Município de Aveiro, no domínio da gestão de 
património imobiliário público, do prédio com a denominação comum “Antigas instalações da 
Empresa de pescas de Aveiro” – Deliberado, por unanimidade.

transferência de competências do Estado para o Município de Aveiro, no domínio da gestão de 
património imobiliário público, do prédio com a denominação comum “Antigo Centro Educativo dr. 
Alberto Souto” – Deliberado, por unanimidade.

Concurso de ideias para a Elaboração de Estudo Urbanístico da Zona da Antiga Lota de Aveiro 
- Abertura de procedimento – Deliberado, por maioria: 1. Autorizar a abertura de procedimento 
por Concurso Público para o “Concurso de Ideias - Estudo Urbanístico da Zona da Antiga Lota de 
Aveiro - Living Places Lab”; 2. Autorizar a despesa, atinente ao valor dos prémios, no montante de 
65.000,00€; 3. Selecionar uma ideia/estudo, atribuindo o prémio de consagração no montante de 
50.000,00€; 4. Atribuir dois prémios de participação aos concorrentes ordenados em 2.º e 3.º lugar, 
nos montantes de 10.000,00€ e 5.000,00€, respetivamente.

Concurso de Conceção da Reconversão do Antigo Colégio dr. Alberto Souto - Abertura de 
procedimento – Deliberado, por unanimidade: 1. Autorizar a abertura de procedimento por Concurso 
Público para a “Conceção da Reconversão do Antigo Colégio Dr. Alberto Souto - Creative Change 
Academy”; 2. Autorizar a despesa, atinente ao valor dos prémios, no montante de 30.000,00€; 
3. Selecionar um trabalho de conceção, atribuindo o prémio de consagração no montante de 
20.000,00€. 4. Atribuir dois prémios de participação aos concorrentes ordenados em 2.º e 3.º lugar, 
nos montantes de 8.000,00€ e 2.000,00€, respetivamente, e atribuir duas Menções Honrosas, de 
caráter não pecuniário.

transferência de competências do Município de Aveiro para os órgãos das Freguesias de Aradas, 
Cacia, Eixo e Eirol, Esgueira, União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, Oliveirinha, Requeixo, 
nossa Senhora de Fátima e nariz, Santa Joana e São Bernardo para o ano de 2023; adenda 
aos Contratos interadministrativos de delegação de Competências para 2022 – Deliberado, por 
unanimidade aprovar a transferência dos recursos financeiros.

programa Municipal de Apoio às Associações - Atribuição de apoio à realização de Ação pontual 
“dois dias de férias inclusivas” da ApEJiB - Associação de pais e Encarregados de Educação da 
Escola e Jardim de infância das Barrocas – Deliberado, por unanimidade.

“Espetáculo Equestre/Evento Solidário” - Licença Especial de Ruído n.º 87/2022 – Deliberado, por 
unanimidade.

Aveiro tech City Academia Challenges - pagamento de prémio ao projeto vencedor – Deliberado, 
por unanimidade, autorizar, no âmbito do programa “Aveiro Tech City - Academia Challenges”, o 
compromisso financeiro da despesa relativa à atribuição de prémio no valor total de 500,00€.

programa OCUpA-t - pagamento de Bolsas de julho a agosto de 2022 – Deliberado, por 
unanimidade, autorizar o pagamento das Bolsas dos meses de julho e agosto de 2022 aos 
participantes do Programa Ocupa-T, melhor identificados na Tabela anexa à proposta, no valor total 
de 3.960€.

Apoio à organização do Escutama 2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar o compromisso 
financeiro da despesa relativa ao apoio à realização do evento “Escutama 2022”, no valor total de 
18.750,00€.

protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Aveiro e a Associação tempos Brilhantes, 
para a implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), no 1.º Ciclo de Ensino 
Básico, no ano letivo 2021/2022 - Anulação do saldo remanescente – Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a anulação do saldo remanescente no valor de 64.816,41€.

Alteração da composição do agregado familiar de uma inquilina municipal residente na Urbanização 
de Eixo - proposta n.º 113/2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração dos 
elementos melhor identificados na proposta, no agregado familiar de uma inquilina municipal.

Alteração da composição do agregado familiar de uma inquilina municipal residente na Urbanização 
de Santiago - proposta n.º 115/2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração dos 
elementos melhor identificados na proposta, no agregado familiar de uma inquilina municipal.

transmissão da titularidade do contrato de arrendamento apoiado, referente a uma habitação social 
sita na Urbanização de Santiago - proposta n.º 114/2022 – Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a transmissão de titularidade do contrato de arrendamento apoiado, por integração permanente 
da titular em residência para idosos, para o elemento do agregado familiar melhor identificado na 
proposta.

Subsídios de caráter eventual emergentes e não emergentes no âmbito do processo de transferência 
de competências no domínio da ação social - Ratificação dos apoios atribuídos - Proposta n.º 

120/2022 – Deliberado, por unanimidade, ratificar os apoios pecuniários atribuídos no mês de julho 
de 2022, no âmbito dos subsídios de caráter eventual emergentes e não emergentes.

Concurso público n.º 08/22 - “prestação de Serviços para o desenvolvimento das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) nos Estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da Rede 
pública do Concelho de Aveiro, para o ano letivo de 2022/2023, com possibilidade de renovação para 
o ano letivo de 2023/2024” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade adjudicar o procedimento 
por Concurso Público, à entidade “Associação Tempos Brilhantes”, pelo preço contratual de 
601.457,40€, isentos de IVA.

Concurso público n.º 10/22 - “Concessão da Exploração do Bar-Esplanada do Cais da Ribeira de 
Esgueira” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade adjudicar o procedimento por Concurso 
Público n.º 10/22, com base na proposta formulada no Relatório Final, elaborado pelo Júri do 
Procedimento, à entidade “Margens e Cenários, Lda.”, pela renda mensal de 350,00€, acrescido de 
IVA, à taxa legal em vigor.

Concurso público n.º 11/22 - “Concessão de Exploração do Restaurante do Centro de Congressos 
de Aveiro” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade adjudicar o procedimento por Concurso 
Público n.º 11/22, com base na proposta formulada no Relatório Final, elaborado pelo Júri do 
Procedimento, à entidade “HOTTI AVEIRO HOTEIS, S.A.”, pelo valor de ocupação mensal de 
3.100,00€, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.

Aquisição de duas parcelas de terreno para “Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos 
- Criação de percursos pedonais e Cicláveis nos Municípios de Aveiro e Oliveira do Bairro”, Freguesia 
de Requeixo, nossa Senhora de Fátima e nariz - correção de lapso manifesto na indicação de 
descrição predial indicada na proposta dCp- património n.º 11/2021 – Deliberado, por unanimidade, 
retificar a deliberação da Câmara Municipal, de 16 de setembro de 2021.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - “Requalificação da Rua Vale Caseiro” - 
Reposição de Equilíbrio Financeiro do Contrato – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/20 - “Qualificação da Rua dos Ervideiros, Rua da 
Boavista e Rua da Carreira Branca” - trabalhos a Menos n.º 1 – Deliberado, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/07/20- “Recuperação de habitações Sociais - Fase 
iV - Redes de Águas (pEdUCA)” - trabalhos Complementares n.º 1 – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/01/20 - “Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 
da Quintã do Loureiro” - trabalhos Complementares n.º 4 e trabalhos a Menos n.º 3 – Deliberado, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/02/20 - “Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 
da póvoa do paço” - trabalhos Complementares n.º 11 e trabalhos a Menos n.º 4 – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/02/20 - “Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 
da póvoa do paço” - Alteração da Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra – Deliberado, 
por unanimidade.

processo de Obras n.º 1537/1954 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
procedimento de licenciamento.

processo de Obras n.º 623/1987 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de construção.

processo de Obras n.º 264/1990 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de construção.

processo de Obras n.º 363/1994 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de reconstrução.

processo de Obras n.º 331/2008 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do titulo da 
comunicação prévia.

processo de Obras n.º 332/2008 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do titulo da 
comunicação prévia.

processo de Obras n.º 333/2008 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do titulo da 
comunicação prévia.

processo de Obras n.º 334/2008 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do titulo da 
comunicação prévia.

processo de Obras n.º 335/2008 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do titulo da 
comunicação prévia.

processo de Obras n.º 48/2014 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de construção.

processo de Obras n.º 125/2017 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de construção.

processo de Obras n.º 2565/2021 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
procedimento de licenciamento.

processo de Obras n.º 1820/2022 – Deliberado, por unanimidade, deferir o projeto de arquitetura.

08.SEt

transferência para a Comunidade lntermunicipal da Região de Aveiro - Comparticipação camarária 
referente ao projeto piMtRA – Deliberado, por unanimidade, autorizar a comparticipação financeira 
para a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro da verba restante correspondente a 60% do 
projeto PIMTRA, no montante de 4.951,31€.

dissolução da Aveiro Expo - parque de Exposições de Aveiro, E.M. e criação de nova Empresa 
Municipal – Deliberado, por maioria: 1. Aprovar que a Comissão Liquidatária da Aveiro Expo - 
Parque de Exposições, E.M. desenvolva as diligências necessárias e ainda em falta, tendentes ao 
cumprimento da deliberação da Assembleia Municipal de Aveiro de 15 de setembro de 2017; 2. 
Sejam, de imediato, desencadeadas as diligências tendentes à criação de uma nova empresa local.

Mercadinho de São Gonçalinho” - Licença Especial de Ruído n.º 96/2022 – Deliberado, por 
unanimidade.  

Atribuição de Apoio Logístico - cedência de autocarro CMA referente ao mês de junho – Deliberado, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Atribuição de Apoio Logístico - cedência de autocarro CMA referente ao mês de julho – Deliberado, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Renúncia Voluntária e unilateral do direito de ocupação da Loja 20 do Mercado Municipal Manuel 
Firmino, titulado pelo Alvará de Licença de Concessão 89/2014 – Deliberado, por unanimidade, 
declarar a caducidade do direito de ocupação do lugar de venda, da loja 20.

Aveiro tech City - AtW | Aprovação de normas de participação do “Aveiro tech City hackathon” – 
Deliberado, por unanimidade.

Relatório técnico da Comissão de Acompanhamento e Monotorização da transferência de 
Competências - Área de Educação (ano letivo de 2020/2021) – O Executivo tomou conhecimento.
denúncia do “Contrato de Cedência de Utilização de instalações desportivas, celebrado entre a 
Escola dr. Jaime Magalhães Lima, em Esgueira, Aveiro e a Outdoor 7 - Gestão de Equipamentos 
desportivos, Lda. – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente. 

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 1/2022 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 2/2022 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 122/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 124/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 125/2022 – Deliberado, 
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por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400,00€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - proposta n.º 126/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Subsídios de caráter eventual emergentes e não emergentes no âmbito do processo de transferência 
de competências no domínio da ação social - Ratificação dos apoios atribuídos - relativos a 
agosto-2022 - proposta n.º 127/2022 – Deliberado, por unanimidade.

Cessação de contrato de arrendamento apoiado, com um agregado familiar residente na Urbanização 
de Santiago - proposta n.º 121/2022  – Deliberado, por unanimidade.

transmissão da titularidade do contrato de arrendamento apoiado de um agregado familiar residente 
na Urbanização de Santiago - proposta n.º 123/2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a 
transmissão da titularidade do contrato de arredamento apoiado, por falecimento do titular.

Regularização da Ocupação de uma parcela de terreno pelo Município de Aveiro, com a 
implementação da obra de abastecimento de àgua à Cidade de Aveiro, atual furo SL7 (antigo AC6) 
localizado em São Bernardo, a adquirir a António Jesus e esposa – Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão - “Urbanização da zona a poente da Forca-Vouga - Sector C -  Lote 
n.º 6” – Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão -  “Lote n.º 33 sito na Zona industrial de tabueira, Freguesia de 
Esgueira” – Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão -  “Lote n.º 4 do Sector F e parcela de terreno destinada à 
construção de garagens, sito na Urbanização da Forca-Vouga” – Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão -  “parcela de terreno destinada à construção de garagens, sita na 
Urbanização da Zona a poente da Avenida 25 de Abril” – Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão - “parcela de terreno destinada à construção de garagens, sita na 
Urbanização da Forca-Vouga”– Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão -  “Lote n.º 2 da Urbanização da Zona Central da Cidade” – 
Deliberado, por unanimidade.

transferência de competências do Estado para o Município de Aveiro, no domínio da gestão de 
património imobiliário público, do prédio com a denominação comum “Centro Educativo dr. Alberto 
Souto” – Deliberado, por unanimidade.

Concessão da Casa de Chá do Museu Arte nova, em Aveiro - prorrogação do prazo e abertura de 
novo procedimento – Deliberado, por unanimidade.

Aditamento ao Contrato de Comodato celebrado entre o Município de Aveiro e a Associação de 
Futebol de Aveiro a 6 de abril de 2019 – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/20 - “Intervenção para a qualificação urbana da 
Ex-En-109” - Revisão de preços extraordinária – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º 23/20 - Manutenção e pequenos Arranjos Urbanísticos em 
arruamentos nas freguesias de Aradas, Esgueira e Santa Joana - Lote 1 - 3.ª prorrogação do prazo 
de execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

procedimento por Concurso público n.º 23/20 - Manutenção e pequenos Arranjos Urbanísticos em 
arruamentos nas freguesias de Aradas, Esgueira e Santa Joana - Lote 2 - 3.ª prorrogação do prazo 
de execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/20 - “Qualificação da Rua dos Ervideiros, Rua da 
Boavista e Rua da Carreira Branca” - Revisão de preços extraordinária – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - “Requalificação da Rua Vale Caseiro” 
- Revisão de preços extraordinária – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente.

procedimento por Concurso público n.º OM/Cp/22/19 - “Remodelação da Unidade de Saúde de 
Eixo” - Segundo pedido de revisão de preços extraordinária – Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente.

processo de Obras n.º 2/2018 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
procedimento de licenciamento.

processo de Obras n.º 225/2019 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
procedimento de licenciamento.

processo de Obras n.º 622/2021 – Deliberado, por unanimidade, indeferir a receção provisória das 
obras de urbanização.

processo de Obras n.º 1495/2022 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura.
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