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EDITORIAL
A edição de setembro de 2020 do Boletim Informativo da Câmara Municipal de Aveiro
(CMA) partilha muita informação sobre a intensa atividade que a CMA está a desenvolver
por todo o território do Município e num quadro de tipologias de investimento muito
diversificadas.
A Educação tem um lugar muito especial nesta fase de arranque do novo Ano Letivo
2020/2021, no qual a CMA assumiu novas competências desde 1 de setembro último,
no âmbito do processo de Descentralização, estando a intensificar-se um trabalho de equipa com o
Ministério da Educação e os Agrupamentos de Escolas do Município, nesta fase de transição na qual o
processo tem decorrido com um balanço muito positivo.
Desejamos a Todos os Alunos, Professores, Pessoal Não Docente e Diretores, um Excelente Ano Letivo.
Atualmente, e apenas assumindo operações com alguma dimensão, entre Obras terminadas, em
execução física, a iniciar em breve, em concurso ou em projeto, temos 64 Obras com um valor total de
cerca de 53 milhões de euros (M€), e 28 Projetos com um valor total de cerca de 24 M€.
Apresentamos neste Boletim algumas das Obras que estão em desenvolvimento, assinalando de forma
especial a inauguração do remodelado edifício Fernando Távora, onde instalámos a Biblioteca Municipal,
e que agora recebe o nome de Atlas Aveiro.
O Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19 e o trabalho de apoio à atividade social e económica
do Município continuam a ter um lugar prioritário na atividade da CMA, reiterando a chamada de atenção
a Todos os Cidadãos para darem o seu contributo fundamental para ganharmos esta difícil Luta.
Vivemos um tempo muito exigente, com uma gestão cuidada e complexa dos recursos disponíveis,
com um trabalho aturado junto do Governo e dos Gestores de Fundos Comunitários para que possamos
ter no Município e na Região de Aveiro mais recursos financeiros, para prosseguirmos os objetivos de
mais desenvolvimento e qualidade de vida, recuperação social e económica, e capacidade de combate ao
Covid-19, nomeadamente os excecionais financiamentos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência
disponibilizados pela União Europeia.
O mês de outubro vai ficar marcado pelo importante evento “Aveiro Tech Week” que integra o Techdays, o
Criatech e o Prima / Art Light Tech, de 12 a 18, com um conjunto de ações que demonstram bem a aposta
e o crescimento que estamos a fazer na área das tecnologias, tirando proveito do notável ecossistema
institucional e empresarial existente no Município de Aveiro, com a sua aplicação à arte e cultura, assim
como à vida de todos os dias.
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 2020.
Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor. Conte Connosco.
E Atenção e Força na Luta Contra o Coronavírus / Covid-19.
Estamos Juntos, também nesse Combate.
Bem Haja.

José Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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ATLAS
AVEIRO
Um espaço
aberto ao
conhecimento

No dia 10 de julho de 2020, Aveiro viu inaugurada a obra de requalificação
do Edifício Fernando Távora e assistiu ao mesmo tempo ao nascimento do
seu novo nome: Atlas Aveiro.
Com um investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 2,5 milhões
de euros, cofinanciados a 60 por cento pelo CENTRO 2020, a empreitada de
reabilitação de um dos mais icónicos edifícios do Centro da Cidade esteve
a cargo de José Bernardo Távora, filho do arquiteto Fernando Távora, autor
do projeto original, em 1964.
O nome Atlas vai ao encontro do que a CMA deseja para este edifício,
“um atlas de pensamento e saber, com a biblioteca; um atlas de ideias e
criação, no novo espaço de coworking; um atlas do investidor, virado para a
promoção da cidade; um atlas de inovação, com a instalação do novo hub
do projeto Aveiro Tech City”, conforme referiu o Presidente da CMA, Ribau
Esteves, na sessão de apresentação do Edifício.
Abertura do rés-do-chão do Atlas ao público de forma livre, a reformulação
dos seus espaços interiores para receber os serviços de biblioteca, bem
como criação de um espaço de promoção de Aveiro e da sua atividade
económica, através de zonas de co-work e de apoio aos investidores e aos
empreendedores, são algumas das novidades presentes no Atlas.
Integrada no plano de ação para a regeneração urbana do PEDUCA, a
requalificação do Edifício Fernando Távora foi executada pela empresa
Cimave – Construtora e Imobiliária de Aveiro, Lda..
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NOVO ANO LETIVO
CÂMARA
ASSUME NOVAS
COMPETÊNCIAS
Presidente reuniu com o Pessoal Não
Docente, os Novos 320 Funcionários da
CMA, no primeiro dia desta nova fase
A CMA começou a executar, formal e substancialmente, no dia
1 de setembro, várias competências no âmbito do processo de
Descentralização na área da Educação, na sequência da decisão tomada
pelo Executivo e Assembleia Municipal e no âmbito do acordo com o
Ministério da Educação.
Esta é uma matéria muito trabalhada, em equipa, com os Diretores dos
sete Agrupamentos de Escolas do Município, com o Diretor da Escola
Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro e com
a Delegada Regional da Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino
(DGEstE) do Centro.
A CMA está muito empenhada nesta nova missão que, seguramente, vai
trazer maiores responsabilidades e poderes aos Diretores de Agrupamento,
apostando-se na capacitação de todos com mais e melhor trabalho de
equipa e de relação de proximidade.
Dia 1 nas Escolas
O primeiro dia desta nova fase ficou marcado por reuniões com os cerca
de 320 Funcionários (Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais)
que passam agora a ser funcionários da CMA, tendo o Presidente da CMA,
Ribau Esteves, reunido com cada grupo de Funcionários nas sedes dos
respetivos Agrupamentos, em sessões que serviram para dar as boas
vindas e a clarificar algumas questões sobre o novo funcionamento e
enquadramento institucional.
Numa relação de equipa e proximidade que se está a construir com Todos
os Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais, a CMA mantém
os seus postos de trabalhos e funções de acordo com as orientações
dadas pelas Direções dos Agrupamentos de Escolas, que continuam a
fazer toda a gestão operacional desses profissionais ao dispor em cada
estabelecimento de ensino.

boletim municipal aveiro

[07]

TRANSPORTES ESCOLARES
PARA 2020/21
A Autarquia assume também a gestão dos transportes
escolares, que conta a partir de agora com o
alargamento deste serviço gratuito aos alunos do
Ensino Secundário.
Desta forma, a CMA assegura o transporte escolar
a todos os alunos do 1.º ao 12.º ano residentes
no Município, a três ou mais quilómetros do
estabelecimento de ensino. Também é garantido
o transporte, em circuitos especiais, a alunos com
Necessidades Educativas Especiais do Ensino Básico
e Secundário, independentemente da distância da
sua residência ao estabelecimento de ensino que
frequentam.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:
SERVIÇOS DE APOIO
À FAMÍLIA

MAIS
COMPETÊNCIAS
ASSUMIDAS
> Atividades de Enriquecimento Curricular 		
(AEC)
> Gestão das pequenas reparações 			
nas Escolas do 2º e 3º Ciclos e Escolas 		

No que concerne aos vários serviços de Ação Social

Secundárias, estando definido um montante

Escolar, a Câmara Municipal continua a fazer a gestão

de 20.000€ para investimento anual em cada

das Atividades de Animação e Apoio à Família para

uma das Escolas (com exceção da Escola 		

as Crianças do Pré-Escolar e a gerir, em parceria com

Secundária José Estevão e Escola 			

várias Associações de Pais e outras Entidades, a

Secundária Mário Sacramento, em virtude

Componente de Apoio à Família para as Crianças do

das mesmas estarem sob a alçada da 		

1º Ciclo do Ensino Básico.

empresa Parque Escolar)

REFEIÇÕES ESCOLARES DO
PRÉ-ESCOLAR AO ENSINO
SECUNDÁRIO
A gestão das refeições escolares, desde o pré-escolar

> Despesas de funcionamento dos
Agrupamentos, nomeadamente as
relacionadas com comunicações, 			
eletricidade, gás e combustíveis, água, entre
outros, com financiamento pelo Ministério
da Educação

até ao ensino secundário, é também feita pela Câmara,
tendo sido adjudicada esta prestação de serviços à

A Câmara Municipal irá estabelecer

empresa GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes

protocolos com os vários Agrupamentos

e Alimentação, S.A., pelo valor de 1.010.706,12€, para o

de Escolas do Município, no sentido de

período de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2020.

definir os modelos de gestão e de delegação

Ainda ao nível do reforço alimentar, todo o processo de

de competências nos próprios Diretores,

contratação e entrega de leite escolar para as Crianças

num ato de confiança de elevado nível na

do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico passa

capacidade de gestão dos mesmos e na

também a ser orientado pela CMA, em estreita relação

rentabilização das capacidades já instaladas

com os vários Agrupamentos de Escolas.

nos próprios Agrupamentos de Escolas.
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Prossegue o trabalho intenso de qualificação do parque escolar, com 13 operações de maior dimensão em diferentes
fases de desenvolvimento, nas Escolas de 1º Ciclo e Jardins de Infância (JI), num investimento total superior a 20
milhões de euros e assumido apenas pelo orçamento da receita normal da CMA.
Para além das que aqui referenciamos, podemos contar com os investimentos nas seguintes Escolas: Aires
Barbosa, Areais, Barrocas, Bonsucesso, Eixo, Santiago, São Bernardo, Solposto e Verdemilho.

REQUALIFICAÇÃO
E AMPLIAÇÃO DA
EB1 QUINTÃ DO LOUREIRO
em Cacia, à empresa Nível 20 – Estudos, Projectos e

REQUALIFICAÇÃO
E AMPLIAÇÃO DA
EB 1 DE AZURVA

Obras Lda., pelo valor de 1.960.788€. Após visto do

A requalificação e ampliação da Escola Básica do

Tribunal de Contas terá início a obra.

1.ºCiclo (EB1) de Azurva, foi adjudicada, pelo valor de

A EB1 da Quintã do Loureiro apresenta algumas

1.531.403,79€ à empresa EMPRIBUILD, Lda.. A obra

debilidades a todos os níveis (segurança, qualidade do

terá início após visto do Tribunal de Contas.

espaço e conforto), que serão agora colmatadas com a

O projeto prevê a ampliação da atual infraestrutura,

qualificação do espaço dotando a mesma de oito salas

com a adição de uma sala de ensino pré-escolar e

para o 1.º Ciclo e três salas para o Jardim de Infância,

a criação de uma biblioteca. As quatro salas de aula

sendo uma das intervenções da primeira fase de

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

investimento no Parque Escolar de acordo com a nova

A empreitada vai tratar ainda de renovar as estruturas

Carta Educativa do Município.

sanitárias e salas de apoio. Serão também criados

A CMA adjudicou a requalificação e ampliação da
Escola Básica do 1.º Ciclo (EB1) da Quintã do Loureiro,

novos espaços exteriores de recreio coberto e
organizado o recreio descoberto, nomeadamente com
a reabilitação do polidesportivo atual.

REQUALIFICAÇÃO
DA EB1 DA PÓVOA DO PAÇO
Está adjudicada a empreitada de requalificação e
ampliação da EB1 da Póvoa do Paço, em Cacia, à
empresa EMPRIBUILD, Lda., num investimento da CMA
cifrado em de 1.375.880€. A empreitada irá iniciar-se
após visto do Tribunal de Contas.
O projeto prevê a capacitação do estabelecimento de
ensino com quatro salas de aula para o 1.º ciclo, duas
salas de atividades para o pré-escolar e aumento da
área bruta e área de recreio, tendo a CMA adquirido
um terreno que permite a ampliação da Escola, no
valor de 13.000€.

AQUISIÇÃO DE TERRENOS
PARA A EB 1 DE N. S. FÁTIMA
Foram adquiridas quatro parcelas de terreno com
um total de 8.559m2 e um valor global de 159.850€,
para 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),
e que vai servir a população das povoações
integradas na União de Freguesias de Requeixo,
Nossa Senhora de Fátima e Nariz.
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SÃO JACINTO, BEIRA
MAR E ROSSIO
PEDONAIS

COMPLEXO
CREMATÓRIO
DE AVEIRO

No âmbito da sua estratégia de promoção dos meios

Está lançado o concurso público para a conceção,

suaves de transporte, a CMA decidiu definir o Largo

construção e concessão por 30 anos, do primeiro

da Praça do Peixe e o Bairro da Beira Mar, como zonas

complexo crematório e casas mortuárias de Aveiro, que

pedonais e cicláveis, durante os fins de semana e

será concretizado por um investimento privado.

feriados de todo o período de verão.

Esta é uma aposta importante da CMA, considerando

Assim, esta zona da Cidade esteve vedada ao trânsito,

que a opção pela cremação no nosso Município regista

das 13h00 de sábado até às 23h00 de domingo e das

uma procura crescente e sendo que na Região de

22h00 da véspera de feriados até às 23h00 do seu dia

Aveiro não existem crematórios, obrigando muitas das

de feriado, durante todos os fins de semana de verão

vezes as agências funerárias da região a recorrerem

(exceção feita aos moradores, veículos de emergência

aos equipamentos de São João da Madeira, Figueira da

e triciclos turísticos).

Foz e do Porto, com os inconvenientes de deslocação

De igual modo, também a Marginal Frente-Ria de São

e lista de espera, que as mesmas acarretam para os

Jacinto se manteve unicamente de acesso pedonal

nossos concidadãos.

durante o verão, nos dias de sábado e domingo.

Para ser possível esta obra, a Câmara Municipal

Opção política prioritária do atual mandato

adquiriu em julho, três imóveis na Rua Aires Barbosa,

(2017/2021), a qualificação urbana da Cidade,

junto ao Cemitério Sul de Aveiro, com a área total de

alicerçada nos pilares da Cultura e do Ambiente, tem

1.494,90m2, pelo valor de 552.000€.

nesta medida mais um passo fundamental para a sua
concretização.
Esta é uma medida que a CMA irá repetir no próximo
ano tendo em conta o balanço positivo da mesma.
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Social com o apoio às nove famílias que ali residiam,
que foram realojadas no Bairro de Santiago em
apartamentos renovados, em regime de renda apoiada,
definida em função dos seus rendimentos anuais.
A CMA entregou o direito de superfície, do edifício
nº 34/36 da Rua do Gravito, ao Centro Social e
Paroquial da Vera Cruz, avaliado em 221.670€.
A CMA entende que ao permitir que o Centro Social
e Paroquial da Vera Cruz utilize este prédio, dá um
importante contributo para o desenvolvimento eficaz
das atividades que se enquadrem nos seus fins

ACORDO DE
COOPERAÇÃO
COM A PARÓQUIA
DA VERA CRUZ

estatutários e para o licenciamento das instalações.

Passivo urbano e social resolvido
A CMA decidiu, mediante a celebração de Contrato de
Comodato, firmado a 6 de agosto, com a Fábrica da Igreja
da Paróquia da Vera Cruz, receber o prédio comummente
conhecido como “Ilha do Canastro” nas imediações da
Avenida da Força Aérea, nas Agras do Norte.
Demolição da “Ilha do Canastro”
Neste sentido teve já início a requalificação da zona
verde de Sá-Barrocas, criando um parque urbano e
demolindo os passivos urbanos existentes nesta zona,

1 MILHÃO DE EUROS
DE APOIO
ÀS ASSOCIAÇÕES

dos quais se evidencia, pela falta de condições de
habitabilidade, a “Ilha do Canastro”.

A CMA assinou os Contratos-Programa e Protocolos de

Foi também aprovada a alteração ao Estudo

Cooperação Financeira com as Associações de Ação

Urbanístico das Agras do Norte, que define as

Social, as Associações Culturais e as Associações

condições de requalificação de toda esta zona (desde

do domínio das Organizações Não Governamentais

o Parque das Barrocas até à urbanização adjacente

(ONG’s) da área do Ambiente, Cidadania, Escuteiros

à Avenida da Força Aérea). O Estudo Urbanístico em

e Escoteiros, no âmbito do Programa Municipal de

vigor desde 10 de dezembro de 2019, vai estruturar

Apoio às Associações (PMAA), num total de 995.287€

a futura ocupação deste espaço, onde se destaca a

atribuídos, a 85 Associações.

regulação da circulação viária em sentidos únicos

O PMAA para as 40 Associações da área Social teve

e a criação de uma nova bolsa de estacionamento

um crescimento face a 2019 de 86 por cento no seu

público, como contributo para a diminuição da

apoio, perfazendo assim um valor total de 803.737€.

pressão rodoviária, complementada e valorizada

Para as restantes 45 associações, registou-se um

com a componente arbórea.

crescimento de apoio de 17 por cento, mais 20.000€
que a verba atribuída às mesmas Associações

Nove famílias realojadas

em 2019.

A necessidade de demolição do edifício da “Ilha do

Pelo momento excecional que vivemos de Combate à

Canastro” é também uma ação prioritária de Ação

Pandemia do Coronavírus / Covid-19, a CMA entregou
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um apoio de 194.810€ dirigido às despesas adicionais

de permuta, atribuir um valor equitativo de 160.000€

e perdas de receita provocadas pelo Combate à

quer à Rua D. Gonçalo Viegas (propriedade da CMA),

Pandemia do Covid-19.

quer aos terrenos confinantes à empresa no sentido

O Presidente da CMA, Ribau Esteves, enalteceu “a

Noroeste/Sudoeste (propriedade da RODI) onde

decisão das Associações de apostar no investimento,

será construída a nova variante. O custo previsto de

pelo contributo que dá para a melhoria da qualidade

execução da nova variante, assumida a 100 por cento

dos serviços prestados e pelo efeito indutor da

pela empresa, é de 310.000€.

atividade económica, tão necessário neste tempo
que atravessamos”.

PERMUTA
COM A
FAMÍLIA
SIMÕES LOPES
Na sequência de um protocolo assinado entre
a CMA e a família Simões Lopes a 5 de agosto
de 2010, a CMA adquiriu um terreno junto ao

NOVA VARIANTE
RODOVIÁRIA
À ZONA INDUSTRIAL
DE EIXO

complexo desportivo do Eixense no valor de

Acordo entre a CMA
e a empresa RODI

de urbanização do loteamento, com o prazo global

Está aprovada uma importante permuta de terrenos

Lopes Simões em junho de 2016 e apesar do

em Eixo, entre a CMA e a RODI – Industries S.A.,
cedendo a CMA a Rua D. Gonçalo Viegas, que
medeia as instalações da empresa, sendo que em
contrapartida a RODI cedeu os terrenos envolventes
e deu início à construção de uma nova variante
periférica às suas instalações.
Para a CMA esta permuta reveste-se de especial
importância no desenvolvimento económico e urbano
daquela zona do Município, já que a construção
da variante irá aumentar a segurança rodoviária,
associada ao forte uso dado pela RODI na sua atividade
industrial e clarificar bem a diferenciação entre o
espaço urbano e a zona industrial.
Em suma, ambas as partes acordaram, para efeitos

309.842,63€ com a área de 63.132,64m2 e em
contrapartida comprometeu-se a entregar 15 lotes,
uma parcela de terreno de 5.135,80m2 no mesmo
valor, bem como executar as infraestruturas
inerentes a esse loteamento.
A CMA obrigou-se ainda a executar a vedação da
casa da família Simões Lopes, aquando das obras
para conclusão de todas as obras de quatro anos,
facto que nunca chegou a ocorrer.
Após processo judicial interposto pela família
Tribunal ter considerado que a permuta, aos
dias de hoje, ainda se manteria válida, a mesma
significaria um encargo global para a CMA não
inferior a 376.941,33€. Neste sentido e após vários
meses de negociação, foi possível chegar a um
acordo, sem colocar em causa os direitos com a
Família Lopes Simões e garantir a diminuição dos
custos para a Câmara.
A CMA cedeu o prédio rústico com a área de
54.624,65m2, situado na Rua do Forno e pagou a
importância de 220.277,56€, terminando também
com o referido loteamento.
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AVENIDA.

UMA HISTÓRIA
COM FUTURO
Obra teve início a 17 de agosto
e exposição abriu ao público a 4
de setembro
Decorre a bom ritmo a obra de requalificação urbana
da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, um investimento da
CMA de 4.207.972,41€, que está a ser executada pela
empresa Manuel Francisco de Almeida, S.A., e com um
prazo de execução de 16 meses.
Por força da boa construção e gestão da nova rede de
águas pluviais, a obra vai ser executada da zona mais
baixa (junto às “Pontes”) para a zona mais alta (junto à
Estação da CP), sendo que a decisão de desenvolver a
obra em fases diferentes, tem como objetivo principal
minimizar o seu impacto na vida normal da Avenida.
Nesta primeira fase, a qualificação da Avenida
desenvolve-se na sua zona mais a poente, entre a
Praça General Humberto Delgado / “Pontes” e o edifício

> Valorização do espaço público com ampliação das áreas 		
pedonais (dimensões de passeio com largura superior a 5 metros)
> Criação de uma zona “Avenida-Praça” entre a Praça 			
Humberto Delgado (rotunda das pontes) e o antigo edifício 		
do Banco de Portugal
> Reposicionamento da estátua do Soldado Desconhecido,
enquadrando-o num espaço verde no interior da zona 		
“Avenida-Praça”
> Substituição dos paralelos de granito nas faixas de
rodagem pela solução de betuminoso melhorando o
conforto na circulação e reduzindo o ruído
> Criação de um corredor, em cada sentido, destinado ao 		
BUS e bicicleta

do antigo Banco de Portugal (Zona 1), e na zona mais a

> Substituição dos semáforos por pequenas rotundas
urbanas sobrelevadas permitindo maior fluidez no trânsito

nascente, junto à Estação da CP (Zona 8).

> Limitação de velocidade a 30km/h

Os transportes públicos vão manter os seus
circuitos normais, salvo na parte da Avenida onde

> Nova rede de iluminação pública

não poderão circular na fase da obra da zona da

> Nova rede de drenagem de águas pluviais

“Avenida-Praça”, em que terão circuitos e paragens

> Redução do espaço destinado aos veículos

alternativas e próximas.
Durante a obra o trânsito automóvel vai manter,
quase sempre, a circulação na Avenida em duas
faixas de rodagem, uma em cada sentido (ascendente
e descendente), existindo também zonas de
estacionamento automóvel.

(com redução do número de estacionamentos)

> As árvores existentes que não vão ficar na Avenida vão ser
transplantadas para outros locais do Município de Aveiro,
passando das atuais 69 árvores para 144
> Remoção e substituição das condutas de distribuição de água
em fibrocimento (400m)
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ESQUEMA DE ZONAMENTO DA OBRA:

ZONA 6

PLANEAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Zonas 1 e 8

Zona 3

17 Agosto 2020 - 30 Novembro 2020

24 Maio 2021 - 3 Agosto 2021

Zona 2
1 Dezembro 2020 - 12 Fevereiro 2021
Zona 4
13 Fevereiro 2021 - 19 Março 2021

Zona 5
4 Agosto 2021 - 6 Setembro 2021
Zona 7
6 Setembro 2021 - 18 Novembro 2021

Zona 6
20 Março 2021 - 23 Maio 2021

Nota: o cronograma de execução da obra terá os ajustamentos
necessários determinados pelas caraterísticas que o condicionam

um futuro de que se queria ser parte, tendo alcançado
esse objetivo com as dinâmicas e as opções que em cada
tempo se foram tomando.
Esta exposição vai usar dois dos edifícios que marcam
os extremos nascentes e poente da Avenida, a antiga
Capitania e a antiga Estação da CP, e é um convite a
usarmos a história como instrumento de atratividade e
marketing territorial da própria Avenida.

EXPOSIÇÃO
Inaugurada a 4 de setembro pelo Presidente da CMA,
Ribau Esteves, a Galeria do Edifício da Antiga Capitania
tem patente até 2 de outubro, a exposição “Avenida. Uma
História com Futuro”.
Esta exposição é um contributo da CMA para aprofundar
o conhecimento da história da Avenida Dr. Lourenço
Peixinho e da obra de requalificação urbana que se
encontra já em execução.
Na mostra é possível percorrer toda a cronologia de
evolução desta importante artéria, que se confunde
também com o desenvolvimento urbano da Cidade de
.
Aveiro, sendo por isso uma peça fundamental na história
Tal como acontece com a qualificação em curso, a
Avenida nasceu de uma aposta disruptiva, olhando para

ÁRVORES TRANSPLANTADAS
Nesta 1.ª fase da obra da Avenida Dr. Lourenço Peixinho,
transplantámos cinco árvores para o nosso Parque da
Cidade.
Na Avenida vamos aumentar o número de árvores de 69
para 144.
Visite o Parque da Cidade!

[14]
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NOVO CONCURSO
PÚBLICO
DO ROSSIO
Está aberto um novo concurso público para a
requalificação do Largo do Rossio, da Praça General
Humberto Delgado / “Pontes” e a concessão do serviço
público do parque de estacionamento subterrâneo do
Rossio e do Mercado Manuel Firmino. Para execução
da obra, o valor base passa para 11.711.000€
(+ IVA), sendo que os concorrentes têm de apresentar
um valor mais baixo do que esta estimativa do

RECUPERAÇAO DE
“DECKS” E TRAPICHES
Dando seguimento ao compromisso assumido de
reabilitar as infraestruturas existentes nos canais
urbanos da Ria de Aveiro, decorre a bom ritmo a
recuperação de “decks” e trapiches na envolvente ao
Hotel Meliã, restantes cais flutuantes da Fonte Nova,
Rossio, Canal dos Botirões e a substituição integral do
cais do Ecomuseu da Marinha da Troncalhada.
Um investimento de 179.812,04€, que está a ser
executado pela empresa Framegas & Santos, Lda..

concurso, assim como têm de pagar pela concessão
do parque de estacionamento um valor mínimo de
2.500.000€ (durante a obra).
A CMA mantém assim a sua intenção de promover
as obras no Rossio e Praça General Humberto
Delgado, reforçada pela nova realidade que estamos
a viver desde março de 2020, com a gestão do
Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19,
em especial para apoiar e relançar a atividade social
e económica do Município.
O anterior concurso, aberto em Reunião de Câmara
de 3 de outubro de 2019 e autorizado pela Assembleia
Municipal a 10 de outubro de 2019, foi revogado, já que
nenhuma das cinco propostas apresentadas cumpriu
os preceitos legais para a sua adjudicação.

SUBSTITUIÇÃO DO
“DECK” DO ALBOI
A substituição do deck do Cais do Alboi terá início
em outubro, depois de adjudicada à empresa Toscca
Wood&Solutions, pelo valor de 49.252,08€. Uma nova
aposta de valorização do espaço público, com o objetivo
de continuar a potenciar e a apoiar dinâmicas comerciais
de esplanada.
Atualmente o estado de conservação do pavimento obriga
a uma intervenção urgente, devido à forte degradação
provocada essencialmente pela má utilização.
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MANUTENÇÃO
DA VIA ECOLÓGICA
CICLÁVEL

[15]

PARQUE AVENTURA EM
EXECUÇÃO
Teve início a obra de construção do Parque Aventura
em Esgueira, um novo e diferenciador Parque com

Está concluída a empreitada de substituição da

elementos de referência nas atividades em espaços

corda guarda-corpos no passadiço de Aveiro que faz

verdes, nas atividades recreativas, de lazer e de

a ligação entre o Cais de Esgueira e o Rio Novo do

desporto, potenciando e valorizando a Fonte do Meio

Príncipe em Cacia, numa intervenção conjunta entre

existente no local.

a CMA e a Polis Litoral Ria de Aveiro representando

O Parque Aventura representa um investimento de

um novo investimento de aproximadamente 55.000€,

449.692,42€ a executar pela empresa Framegas e

continuando a aposta na valorização ambiental e na

Santos Lda. com um prazo previsto de cinco meses e

aproximação da comunidade à Ria de Aveiro.

está a ser desenvolvido no antigo terreno da Carreira
de Tiro do Exército, comprado pela CMA em 2018 pelo
valor de 80.210€.

TRAJETO CICLÁVEL
UA – ESTAÇÃO DA CP

SKATE PARK
EM FASE FINAL

Está já na última fase de execução, com a colocação de

Decorre a bom ritmo e na sua última fase de

sinalização horizontal e vertical, a obra de construção

construção, o novo Skate Park do Parque dos Amores

do trajeto ciclável entre a Universidade de Aveiro

/ Parque da Cidade. Um investimento da CMA no

(UA) e a Estação da CP, um investimento da CMA

valor de 158.841 €, a cargo da empresa especialista

de 536.040,20€ e que está sob a alçada da empresa

APSKATERAMPS, Unipessoal Lda..

Manuel Francisco de Almeida S.A..

Na obra já é possível verificar que se trata da criação

Integrada no PEDUCA, a presente empreitada clarifica,

de uma estrutura apta a fazer parte do Circuito

como já é possível verificar, o trajeto entre a Estação

Nacional de Skate para as categorias de iniciados,

da CP e a UA, passando pelo Centro de Congressos de

amadores e profissionais, de modo a captar novos

Aveiro (CCA), garantindo segurança a peões e ciclistas,

públicos e corresponder às expectativas dos

numa extensão de 2,4 km.

praticantes da modalidade.
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ROTUNDA
DO “SOLAR DAS
ESTÁTUAS”

RUA JOÃO FRANCISCO
CASAL

Decorre a bom ritmo a empreitada de construção

Na Rua João Francisco Casal, a obra avança com a

de uma nova rotunda na Avenida Europa, junto ao

correção e qualificação dos passeios na zona da ponte

Restaurante “Solar das Estátuas”, um investimento de

sobre a Avenida Europa e rotunda de acesso à zona

411.314,53€ da CMA, a executar pela empresa Rosas

comercial do Aveiro Center.

Construtores S.A..

Tratando-se de um importante eixo de ligação entre

Com esta obra será resolvido um dos pontos negros da

a malha viária urbana, a Avenida Europa e a AAE –

rede viária municipal, garantindo a boa sustentabilidade

Aveiro Norte, será também substituído o pavimento,

das acessibilidades à Área de Atividades Económicas –

qualificadas e ampliadas as áreas de estacionamento e

Aveiro Norte, à Avenida Europa e ao centro de Esgueira,

substituída a sinalização vertical e horizontal.

bem como assegurar o reordenamento e a segurança

Está prevista também a criação de um corredor ciclável

do tráfego rodoviário e de peões.

diferenciado, sendo que na maior parte da sua extensão
será um corredor partilhado entre peões e ciclistas.
Este é um investimento da CMA 421.350€, a cargo da
empresa Rosas Construtores, S.A..

RENOVADOS
ROTUNDA DA
“VULCANO/ LUSAVOUGA” PÓRTICOS DE
SINALIZAÇÃO
Está na sua terceira e última fase de construção, a obra
DA AVENIDA EUROPA
da nova rotunda da “Vulcano / Lusavouga”.
Esta nova etapa da empreitada é caracterizada pelo

Estão concluídos os trabalhos de tratamento e

uso de parte da rotunda nova, como via provisória para

recuperação completa dos três pórticos de sinalética

os dois sentidos de tráfego.

direcional presentes na Avenida Europa, no troço

A empreitada da nova Rotunda, situada no cruzamento

compreendido entre o viaduto de Esgueira e a Rua

da Rua Vale Caseiro com a Travessa da Rua da Paz, em

João Francisco Casal, num investimento da CMA

Cacia, é mais um investimento de 450.423,94€ da CMA.

de 31.875,26€.
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CONCLUÍDA
REABILITAÇÃO
DO BAIRRO DA
MISERICÓRDIA
Está concluída a reabilitação do Bairro da Misericórdia,
uma intervenção executada pela empresa Construções
Carlos Pinho, Lda. pelo preço de 117.723,17€.

CONCLUÍDAS
RUA DO GRAVITO
E RUA DO CARMO

A opção de reabilitar o Bairro da Misericórdia faz
parte da estratégia política da Câmara Municipal de
Aveiro de gestão dos espaços urbanos com qualidade
permanente, ao nível de todas as suas dimensões.

Estão concluídos os trabalhos da empreitada de
reabilitação da Rua do Gravito e Rua do Carmo.
Esta obra, executada pela empresa Ângulo Recto
– Construções Lda., representou um investimento
da CMA de aproximadamente 550.000€
integrado no PEDUCA – Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro
cofinanciado pelos Fundos Comunitários do
Centro 2020.
Localizado numa área central da Cidade de Aveiro
o conjunto de arruamentos referidos apresentam-

NOVA LIGAÇÃO À
AVENIDA VASCO BRANCO

se hoje qualificados e valorizados, com novas
zonas de estar, privilegiando o peão face ao

Está em desenvolvimento a construção do novo eixo

automóvel (toda a Rua do Gravito foi executada

viário de ligação da Alameda Silva Rocha à Avenida

numa plataforma única sobrelevada de zona

Vasco Branco, executada pela empresa Vitor Almeida &

partilhada), tendo igualmente sido reformulada

Filhos S.A., pelo valor de 190.638,46€.

a rede de drenagem de águas pluviais e a rede

Esta nova ligação faz parte do contrato de obrigações

de iluminação pública bem como na rede de

da Irmãdona Supermercados S.A. com a CMA, com a

abastecimento de água (intervenção previamente

empresa a assumir os custos do projeto de execução

realizada pela empresa AdRA – Águas da Região

e a CMA responsável pela concretização deste

de Aveiro).

arruamento de ligação.
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INTERVENÇÃO
NA IGREJA DAS
BARROCAS
A CMA adjudicou a intervenção de reabilitação da Igreja
das Barrocas à empresa InSitu Conservação de Bens
Culturais, Unipessoal, Lda. pelo valor de 84.394,67€.
Prevendo-se que a intervenção se inicie brevemente, o

BENEFICIAÇÃO
DE ARRUAMENTOS
EM ARADAS,
ESGUEIRA
E SANTA JOANA

projeto aponta para a reparação da cobertura, rebocos

A CMA avançou com a abertura de um novo concurso

interiores, madeiras das portas e caixilharias, bem como

público para a manutenção e pequenos arranjos

a introdução de um sistema de ventilação natural.

urbanísticos de 43 arruamentos, nas localidades de

No âmbito desta obra, foi assinado um Protocolo de

Aradas, Esgueira e Santa Joana, com um valor base

Colaboração entre a CMA, a Direção Regional de Cultura

global de 2.417.567,33€.

do Centro (DRCC) e a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro.

Recordamos que a CMA tem também em curso a
elaboração do projeto de execução para a beneficiação
de 17 arruamentos em Cacia e Nariz.
Reabilitação e Investimento com intensidade e
planificação
Ao mesmo tempo, a CMA prepara mais uma
intervenção concertada de manutenção e pequenos
arranjos urbanísticos em arruamentos das localidades
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, Eixo e

RENOVAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eirol e Oliveirinha. A empreitada encontra-se em fase

Dando continuidade ao investimento na melhoria

por todo o Município, devidamente planificado

das condições de segurança e de qualidade de vida

e com sustentabilidade financeira, visando a

das populações a CMA investiu, em parceria com

conservação das infraestruturas rodoviárias

a EDP, na instalação de iluminação pública (IP) na

existentes, gerindo bem a opção de cumprirmos os

envolvente à Junta de Freguesia e ao Jardim e Igreja

compromissos que assumimos.

Matriz de Santa Joana, bem como na Rua Prior Manuel
Fernandes. Neste novo investimento recorreu-se à
tecnologia LED contribuindo assim para uma maior
eficiência energética, durabilidade dos equipamentos e
sustentabilidade ambiental.

de projeto, a cargo da empresa CASP – Engineering &
Management, Lda., pelo valor de 16.695€.
Prossegue assim o investimento regular distribuído
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REQUALIFICAÇÃO
DA RUA VALE CASEIRO

REPERFILAMENTO
DA RUA CAPITÃO LEBRE

Depois de aprovado o projeto de execução, está em

O reperfilamento da Rua Capitão Lebre, em Aradas,

ajudicação a requalificação da Rua Vale Caseiro, em

encontra-se em adjudicação, com o valor base de

Cacia, pelo valor base de 558.765,75€.

412.252,46€ e que visa melhorar as condições de

A presente empreitada vai tratar da repavimentação

segurança para peões e veículos, numa extensão de

do arruamento, da criação de zonas pedonais com

900 metros, no troço entre a rotunda Eça de Queirós e o

a construção de passeios, da reabilitação da rede de

centro de Verdemilho.

águas pluviais e das infraestruturas de iluminação

Os passeios serão alargados pontualmente e serão

pública, numa extensão de 1,1 km, entre a futura

marcadas áreas de proteção para o circuito pedonal em

rotunda da “Lusavouga / Vulcano”, na Avenida Europa e

toda a extensão da intervenção.

a Avenida Fernando Augusto de Oliveira, em Cacia.

REABILITAÇÃO
DA RUA DIREITA DA
COSTA DO VALADO

REQUALIFICAÇÃO
DO BAIRRO DO
CARRAMONA

A obra de reabilitação da Rua Direita da Costa do

A requalificação do Bairro do Carramona, em Esgueira,

Valado, no troço compreendido entre a Rua das

foi adjudicada à empresa Construções Carlos Pinho,

Paradas e a EN 235, foi adjudicada à empresa Rosas

Lda., pelo valor de 283.625,45 €. A obra vai acontecer

Construtores S.A., pelo valor de 251.856,01€.

nas ruas Padre Manuel Marques Ferreira, Dr. Artur Alves

A empreitada inclui ainda a recarga betuminosa na

Moreira, Manuel Melo Freitas e D. Domingos Fernandes.

Rua da Capela.

Esta empreitada visa a reorganização e reabilitação

Com uma extensão de 1,4 km, o projeto prevê a

dos espaços destinados ao peão, estacionamento

repavimentação total do arruamento, a construção

automóvel e espécies arbóreas ali existentes, bem

de novos passeios, garantindo a ligação do troço em

como a requalificação da via e a renovação das

pelo menos um dos lados da via e a requalificação das

infraestruturas.

redes de gás e de drenagem de águas pluviais.
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REABILITAÇÃO
DE EDIFÍCIOS DE
HABITAÇÃO SOCIAL

REABILITAÇÃO
URBANA
EM MONTES DE AZURVA

EFICÊNCIA
ENERGÉTICA

Decorre a bom ritmo a requalificação urbana da
zona habitacional de Montes de Azurva, em Eixo,
ocorrendo neste momento a qualificação dos passeios
e pavimento nas vias de acesso a esta zona urbana.
Este é mais um investimento da CMA no valor de

Num investimento de 2.803.106€, a CMA

456.124,96€.

adjudicou a reabilitação de edifícios de Habitação

Trata-se de mais uma obra muito importante, pensada

Social no Bairro de Santiago, à empresa

não só em termos rodoviários e de melhoramento do

Construbuild – Services, Lda..

espaço público, mas também para a capacitação das

Esta obra vai intervir em 10 Blocos, procedendo

zonas habitacionais com espaços verdes de qualidade.

à qualificação dos edifícios para melhorar as suas
condições térmicas e de eficiência energética,
nomeadamente qualificando as fachadas e
coberturas, substituindo caixilharias e colunas de
montante de distribuição de água.
No interior dos apartamentos / fogos de habitação
social da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) que
integram estes Blocos, vamos proceder nesta
obra à qualificação das cozinhas em mau estado
e à totalidade das redes de água, e no que
à sua qualificação ou instalação (há apartamentos

PONTE DE REQUEIXO

que não têm).

Continua o bom trabalho de reabilitação da Ponte

respeita às redes de gás natural vamos proceder

Com a presente empreitada ficará completa a
qualificação dos edifícios de Habitação Social
da Câmara Municipal no Bairro de Santiago,
22 no total, dado que 12 já se encontram em obra.

de Requeixo, que faz a ligação desta povoação a
Óis da Ribeira.
Com um custo de 97.744,72€, a cargo da empresa
Lourizela Terraplanagens, Lda., a opção da CMA por
este investimento tem como objetivo o reforço das
fundações dos pilares. Além disso será realizada a
qualificação geral desta Ponte, com a reaplicação
da calçada, pintura e introdução de sinalização de
trânsito, aumentando o conforto e segurança dos
peões e automobilistas.
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REABILITAÇÃO
DO POSTO DA
GUARDA FISCAL
DE SÃO JACINTO
Investidores têm até
19 de outubro para
apresentar candidatura
O programa “REVIVE NATURA” lançou um concurso
que vai permitir a reabilitação do edifício do antigo
Posto da Guarda Fiscal de São Jacinto (com mais
16 imóveis por todo o País), colocando-se na oferta
turística desta área de relevante interesse natural.
O “Fundo Revive Natureza” tem por objetivo requalificar

[21]

NOVA CICLOVIA
EM SÃO JACINTO
A CMA adjudicou a execução de uma nova via ciclável
na área urbana de São Jacinto, que vai fazer a ligação
entre o Cais do Ferryboat, a Praia e a Reserva Natural
das Dunas de São Jacinto, à empresa Empreitivaf –
Construções, Lda., pelo valor de 129.687,78€.
O projeto prevê a criação de sentidos únicos na Avenida
Riamar (nascente > poente), na Rua Dunas de São
Jacinto (norte > sul) e nas Rua do Emigrante e Avenida
Almirante Gago Coutinho (poente > nascente).
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
ciclovias da Ria de Aveiro, sendo essa componente
financiada por um programa do Turismo de Portugal,
que a CMA no quadro da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA) apresentará proximamente.

e valorizar imóveis públicos devolutos dando-lhes uma
segunda vida, e operacionalizando através de um fundo
que também vai ter cinco milhões de euros para apoiar
a recuperação para fins turísticos.
Todas as entidades privadas interessadas podem
realizar a sua candidatura através da plataforma
www.revivenatura.pt até ao próximo dia 19 de outubro.

RECUPERAÇÃO DE
HABITAÇÕES SOCIAIS
EM SÃO JACINTO
Inicia-se brevemente a empreitada de recuperação de
habitações sociais em São Jacinto, depois de a CMA ter
adjudicado a obra à empresa EMPRIBUILD, Lda., pelo
valor de 185.984,42€.
A qualificação dos edifícios vai melhorar as suas
condições térmicas e de conforto, nomeadamente com
a recuperação das coberturas.

[22]
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FESTIVAL
DUNAS DE
SÃO
JACINTO
O Festival Dunas de São Jacinto, que aconteceu de 21
a 23 de agosto, teve um balanço muito positivo.
Apesar das condicionantes provocadas pelo Combate
à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, os três dias de
Festival envolveram todo o território de São Jacinto,
com a realização de várias atividades desportivas,
náuticas, de música e cultura, com o objetivo de
promover a partilha e o convívio entre visitantes,
população e instituições.
O “PRIO Air Show” voltou a ser um sucesso, com os
aviões que sobrevoaram São Jacinto na tarde de
sábado, 22 de agosto, a darem um grande espetáculo a
todos os que assistiram.
Os espetáculos aéreos “invadiram” também a noite
de São Jacinto, nos dias 21 e 22 de agosto, com
centenas de pessoas a assistirem ao “Aeroshow”, uma
performance única em Portugal, onde dois planadores
ingleses apresentaram acrobacias aéreas lançando
fogo de artifício em sincronização com um espetáculo
piromusical em terra, cheio de som e cor, e que fizeram
as delícias de quem assistiu.

FESTIVAL DUNAS DE SÃO JACINTO
20 a 22 de agosto de 2021
Entrada livre
facebook.com/festivaldunassaojacinto/
festivaldunassaojacinto.pt
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FESTIVAL
DOS CANAIS
Terminada a quinta edição do Festival dos Canais,
a CMA faz um balanço positivo da iniciativa. Num
ano marcado pela pandemia, que chegou a pôr em
causa a realização do evento, foi exigido um esforço
suplementar na implementação de medidas de
proteção, obrigando a reduzir o número de atividades
e a distribuir o Festival por dois fins-de-semana, assim
como a delimitar recintos, marcar lugares para os
espetadores, estabelecer distâncias de segurança,
obrigar o uso de máscara e estabelecer o levantamento
de bilhetes.
Porém, a adesão do público foi expressiva, esgotando
os ingressos para todas as atividades e colaborando
no cumprimento das regras sanitárias. A determinação
da CMA em manter o ADN do Festival dos Canais
foi, assim, recompensada, mantendo-se o evento
totalmente gratuito, com uma programação
multidisciplinar e realizado no espaço público, com
artistas e companhias de primeiro plano Municipal,
Nacional e Internacional, numa junção de música,
teatro, dança, novo circo, performance, instalações
artísticas, iniciativas para crianças e famílias, uma
exposição e uma conferência, entre outras propostas.
O Festival dos Canais voltará em 2021 em datas
a anunciar brevemente, num cenário que todos
esperamos seja diferente, regressando ao ritmo de
2019.

FESTIVAL DOS CANAIS - Cidade de Aveiro
festivaldoscanais.pt/
facebook.com/festivaldoscanais/
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ESPECIAL FREGUESIAS

ARADAS
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Projeto de reabilitação do Centro 		

Cívico de Aradas, em fase de estudo
prévio
> Aprofundado o Estudo Urbanístico

da zona da Igreja da Quinta do 		
Picado
[+ Investimento CMA]
> Requalificação da EB1 e

Jardim de Infância do Bonsucesso,
em projeto de execução
> Reaberto o Centro Escolar de

Verdemilho [500.000€]
> Obra de acesso ao Centro 		

Escolar de Verdemilho, em curso 		
[420.000€]

CACIA
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Reabilitação da Antiga Casa do 		

Conselheiro Nunes da Silva, que vai
albergar os serviços da Junta, em 		
concurso público [486.362,55€]
[+ Investimento CMA]
> Obras de ampliação e qualificação

das Escolas e Jardins de Infância
da Póvoa do Paço e Quintã do 		
Loureiro, em trabalhos preparatórios
[3.336.668€]
> Requalificação da Envolvente à EB

2,3 de Cacia [1.000.000€]
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Apresentamos de forma
sumária alguns dos principais

investimentos da CMA,
planeados e em obra,
em cada uma das 10
Freguesias do Município,

EIXO
E EIROL

sendo a maioria definidos na
Delegação de Competências
acordada com cada uma das
Juntas para 2020.
Este trabalho em equipa,
espelha uma administração
local moderna, que assenta
a sua ação numa efetiva
articulação entre todos os
órgãos das autarquias locais,
em respeito pela autonomia
de cada um, mas colaborando
ativamente entre si no sentido
da melhoria dos serviços
prestados às populações.

ESGUEIRA
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Casa Mortuária em fase final de 		

projeto [50.000€]
> Qualificação do Polidesportivo da

Bela Vista [17.500€]
> Novos Armazéns da Junta de 		

Freguesia (permuta com a empresa
FFonseca S.A.)
[+ Investimento CMA]
> Construção da Rotunda a Nascente

do Túnel de Esgueira, em projeto
> Rotunda do Solar das Estátuas, em

execução [411.314€]

[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Ampliação do Cemitério de Eixo 		

[70.000€]
[+ Investimento CMA]
> Qualificação Urbana dos Montes 		

de Azurva, em desenvolvimento
[430.000€]
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ESPECIAL FREGUESIAS

GLÓRIA
E VERA CRUZ
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Inaugurada a placa toponímica de

José Neves Amado (1911 - 2004),
Comendador da Ordem da Liberdade
> Inaugurada a placa toponímica de

Zé Augusto (1930 - 2012), Artista 		
Plástico
> Requalificação do Polidesportivo

de Vilar [17.500€]

OLIVEIRINHA
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Construção do Parque Geriátrico, 		

Infantil e Área Desportiva [40.000€]
> Projetos de construção 			

do novo Armazém da Junta 		
[50.000€] e da Casa Mortuária,
em estudo
[+ Investimento CMA]
> Reabilitação da Rua Direita da Costa

do Valado, em projeto [250.000€]
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REQUEIXO, N. S.
FÁTIMA E NARIZ
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Qualificação do Polidesportivo de

Nossa Senhora de Fátima [17.500€]
> Requalificação do Polidesportivo

de Nariz [17.500€]
> Parque de Lazer de Requeixo 		

[49.700€]
> Reperfilamento da Rua de São Paio
[+ Investimento CMA]
> Ligação da rotunda da EN235 à 		

Cafelada (acesso à Bica) [200.000€]

SANTA JOANA
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Construção do Parque Infantil e

Geriático do Largo da Igreja
[30.000€]
> Qualificação da Biblioteca da Junta

de Freguesia [10.000€]
> Construção do Armazém da Junta

com espaço verde, de lazer e 		
Polidesportivo integrado, a iniciar no
1.º trimestre de 2021 [85.000€]
[+ Investimento CMA]
> Qualificação da Ligação “Alagoas-

Solposto-São Brás”
> Qualificação das Escolas do 		

Solposto e Areais, em estudo prévio

[28]
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SÃO BERNARDO
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Estudos Urbanísticos para 		

resolver o cruzamento da Cruz 		
Alta, em desenvolvimento
> Prossegue o trabalho tendo em vista

a reabilitação do Pavilhão de
São Bernardo e zona envolvente
> Qualificação da Fonte dos Amores

[21.273,83€]
> Aprofundado o Estudo de 		

reformulação da zona do Parque de
São Bernardo

SÃO JACINTO
[Parceria CMA / Junta de Freguesia]
> Apresentado o Projeto do novo 		

Trajeto Ciclável entre o Cais do
Ferryboat, a Praia e a Reserva 		
Natural das Dunas [129.687,78€]
[+ Investimento CMA]
> Visita de trabalho à Reserva, espaço

do qual a CMA será cogestora.
> Acordo de Cooperação com o CNE

para qualificação do Centro 		
Nacional de Formação Ambiental
de São Jacinto, financiada em 60 por
cento pela CMA [100.000€]
> Visita às famílias das Habitações

Sociais, que serão alvo de intervenção
de recuperação [185.984,42€]
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CLUBE
DE VERÃO
O Clube de Verão 2020 – Campo de Férias – animou crianças e jovens, com idades entre os 6 e os 16 anos no
período de 6 de julho a 28 de agosto.
Com a participação de cerca de 40 crianças e jovens por semana e garantindo o cumprimento das regras
estabelecidas pela DGS, o Clube ficou marcado pela realização de Oficinas (fotografia, teatro), jogos diversos
(mundo, tradicionais, jogos de água, de cidadania, peddy papers), atividade física e momentos Zen, dança, música,
bem como visitas ao Ecomuseu, Museu da Cidade, Museu de Aveiro/Santa Joana, CMIA, Museu de Arte Nova,
Parque da Cidade, Teatro Aveirense, entre outras.

CONCURSO
“A TUA IDEIA
CONTA”
A final do Concurso “A Tua ideia Conta”, dirigido a alunos do Ensino

ENCONTRO
INTERNACIONAL
DE LITERATURA

Secundário e Profissional do Município de Aveiro, decorreu no dia

Realizou-se no dia 4 de julho a 2.ª

Capacitação para a Apresentação Pública de Ideias ou Projetos

edição do Encontro Internacional em

“Remidium” - Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima

18 de junho, com o envolvimento de cinco escolas, 25 docentes e
mais de 590 alunos.
Vencedores do Concurso:
1.º Prémio | 250,00€ + Workshop Impressão 3D + Workshop de

Literatura, Ilustração e Edição para a
Infância do Município de Aveiro, sob o

Menções Honrosas | 125,00€ + Workshop Impressão 3D +

tema, “De Mãos Dadas, Estrada Fora”.

Workshop de Capacitação para a Apresentação Pública de Ideias

Organizado pela CMA, na plataforma

ou Projetos

online Zoom, o momento contou com

“Balance Festival” - Escola de Formação Profissional em Turismo

a participação de investigadores,

de Aveiro

ilustradores, escritores e editores/

“Feather” - Escola Secundária Dr. Mário Sacramento

mediadores de leitura, nomeadamente
José António Gomes, Rosa Tabernero

Como forma de reconhecimento do envolvimento e dedicação

Sala, Alice Vieira, André da Loba, Elsa

dos alunos e qualidade dos trabalhos apresentados, a CMA irá

Navarro, Marta Madureira, José Manuel

proporcionar a participação a todos os alunos finalistas num

Saraiva, Ana Margarida Noronha e

Workshop de Capacitação para a Apresentação Pública de Ideias

Xosé Ballesteros.

ou Projetos ministrado por Claudia Stattmiller.
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COGESTÃO DA RESERVA
NATURAL DAS DUNAS
DE SÃO JACINTO
Assinado a 28 de agosto o Protocolo de Colaboração
Técnica e Financeira entre o Fundo Ambiental, a CMA e
o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) vem permitir a cogestão da Reserva Natural das
Dunas de São Jacinto.
Com este Protocolo a CMA receberá do Fundo
Ambiental a quantia de 100.000€ no quadriénio 2020
– 2024, para apoio no cuidado e gestão da Reserva,
da sua fauna, flora e da dinamização do espaço, sendo
que a CMA já tem a trabalhar desde 1 de setembro
uma Técnica Superior Bióloga.
Neste âmbito, foi também celebrado um Memorando
de Entendimento entre o ICNF e a CMA para a
dinamização conjunta do Centro de Interpretação e do
Centro de Acolhimento da Reserva.

QUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL
DA RIBEIRA DE VILAR
Estão em curso os trabalhos de qualificação ambiental
da linha de água da Forca, também conhecida como

PROJETO LIFEPAYT

Ribeira de Vilar. Um investimento da CMA de 19.680€,
em execução pela empresa Consjardim S.A. e que
vai aumentar a qualidade de fruição da natureza para

No âmbito do projeto europeu LIFE PAYT, durante

animais e pessoas, neste ponto da Cidade.

o mês de agosto foi retomada a experiência piloto

A recuperação desta zona está a ser realizada em

com os 26 contentores com controlo de acessos

duas fases distintas, com um primeiro momento de

(contentores PAYT) na Urbanização da Forca Vouga.

corte e remoção de verdes nas margens do canal e

Esta segunda versão do teste que decorre até

um segundo momento de limpeza manual e profunda

novembro, conta com contentores com tampas mais

do leito, com a remoção dos caules que provocam o

robustas, aberturas mais largas e um tambor simples

crescimento exacerbado de vegetação.

com menos possibilidade de avaria.

Ao mesmo tempo está a decorrer a substituição da
ponte pedonal, num investimento de 36.282,54€, que

Para informação mais detalhada e acesso a

propicia a travessia desta linha de água, sendo que o

documentos técnicos sobre o projeto LIFE PAYT

novo tabuleiro cumpre as regras de acessibilidade para

consulte a página de internet: www.life-payt.eu/pt/.

Cidadãos com mobilidade reduzida.
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ANIMAIS DE
COMPANHIA

CAMPANHA DE
VACINAÇÃO
ANTIRRÁBICA

A campanha anual de Vacinação Antirrábica e de
Identificação Eletrónica 2020, promovida pela DireçãoGeral de Alimentação e Veterinária em cooperação com
a Câmara Municipal de Aveiro, decorreu de 1 a 18 de
setembro.
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
16h00 mediante a cobrança das mesmas taxas.

NÚMEROS
2020
Em 2020 o cheque veterinário, financiando a
100 por cento pela CMA já permitiu prestar os
seguintes cuidados animais:

REFORÇO
DO VALOR DO
CHEQUE VETERINÁRIO
A CMA reforçou a verba referente ao protocolo com a
Ordem dos Médicos Veterinários, no valor de 3.000€.
Este valor será utilizado no âmbito da Campanha
Animais de Companhia e do Programa Nacional de
Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia
em Risco (PNASVACR), para a atribuição de Cheques

Animais Esterilizados: 111

Veterinários referentes aos animais errantes
capturados e para animais de famílias carenciadas.

Microchips: 55

A Campanha Animais de Companhia, da CMA, iniciada
em junho de 2018, tem como objetivo a sensibilização

Vacinas Antirrábicas: 28

dos Cidadãos assente em cinco eixos: “não ao
abandono”, “adote um animal”, “vacinação, legalização

+ tratamentos e análises pontuais

e identificação eletrónica”, “esterilização de animais
abandonados” e “não fique indiferente”, além de uma

Valor de Investimento CMA: 13.000€

linha dedicada e viatura própria.

[32]
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[EXPOSIÇÃO]

[EXPOSIÇÃO]

“JULIÃO
SARMENTO NO BRILHO DA
PELE”

“VOLTA AO
MUNDO”

“MORADA
TEMPORÁRIA”

O Edifício da Antiga Capitania

O Museu Arte Nova recebeu de

recebeu, neste verão, a Exposição

1 de agosto a 27 de setembro,

“Volta ao Mundo” de Miguel

a Exposição de Marzia Bruno

A CMA e a Fundação de Serralves

Neves de Oliveira, que tem

“Morada Temporária”, que em

apresentaram a já usual exposição

como denominador comum o

formato de instalação, apresentou

anual, no Museu de Aveiro / Santa

pensamento sobre o papel do

várias obras.

Joana, de 15 de julho a 27 de

Homem no mundo.

A ligação à Cidade de Aveiro,

setembro, desta vez com o tema

Uma década de trabalho do

para além da vivência quotidiana,

[EXPOSIÇÃO]

“Julião Sarmento - No brilho da pele”. artista plástico, revisitada
através de várias as coleções,
“No brilho da pele” reuniu obras da

intensificou-se com a investigação
realizada no âmbito do mestrado

Coleção de Serralves e da Coleção

tais como “Balões de Ar”, “Água-

(inventariação e análise da

SEC do Município de Aveiro a que se

- Ar- Terra e Fogo”, “Estruturas de

coleção da Arte Pública da Cidade)

junta a própria Coleção do Artista.

Sustentação”, “Brotam do Tempo”,

bem como com a experiência

A mostra integrou o programa de

“Projeto: O Barco”, “Edifício Terra”,

de curadoria concretizada

exposições e apresentação de

“Digestão”. Inflorescências”.

na exposição Identidades:

obras da Coleção de Serralves

Circunstâncias Transversais no

especificamente selecionadas

Centro Cultural e de Congressos de

para os locais de exposição com o

Aveiro, em 2013.

objetivo de tornar o acervo acessível
a públicos diversificados de todas as
regiões do país.
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CICLO DE
CONCERTOS
Cultura em tempos de (In)
certeza
Apresentado entre os dias 5 e 9 de agosto na escadaria
do Atlas Aveiro - Edifício Fernando Távora, a CMA faz
um balanço muito positivo do Ciclo de Concertos.
Composto por 14 concertos e cinco atuações de DJs,
o evento teve em todas as suas sessões uma afluência

OPEN CALL
Projetos
de criação artística

muito grande do público, uma elevada qualidade
artística, num ambiente de muita satisfação dos

A CMA lançou uma bolsa de 40.000€ para apoio a

participantes nas áreas artística e técnica.

técnicos e empresas locais de âmbito técnico e de

Tratou-se de um ciclo realizado exclusivamente com

produção, num conceito de contratação de serviços,

músicos e DJs de Aveiro, assim como técnicos locais,

assim como uma bolsa de 40.000€ para apoio a

organizado pelo Teatro Aveirense. Uma perspetiva do

projetos artísticos locais, individuais ou coletivos,

panorama musical de Aveiro, com o talento de Arianna

de estruturas formais e informais.

Casellas, Charlez Lazer, Chefe Silva, DuEthos, Freddy

Neste momento foram já atribuídos apoios no valor

Strings and the Groovefellas, Himalion, João Ferro,

global de 63.105€, distribuídos por 23 projetos

Lendário Homem do Trigo, mema., Rui Oliveira + Voz

diferenciados da autoria de artistas e associações

Nua, Saucy Bastards, Shange, Troll's Toy, Vénus Matina,

locais.

DJ Colorau Som Sistema, Johnny Red, DJ Marcos
3000, Mighty Scorcher e The Selektors.

Esta iniciativa está também alinhada com o

A iniciativa teve por objetivo prioritário o apoio aos

Plano Estratégico para a Cultura, nomeadamente

artistas e técnicos de Aveiro, como resposta aos

no seu “Eixo 1 – Criação” e respetivo programa

efeitos da pandemia no sector cultural, estando

“1.2 -Aveiro Criativo”.

integrada numa estratégia mais ampla e com um
elenco vasto de medidas de suporte, designada
“Cultura em Tempos de (In)Certeza”.

[34]
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FESTA DA BOTADELA
A Festa da Botadela voltou a realizar-se no Ecomuseu
Marinha da Troncalhada, com transmissão em direto
nas redes sociais do Município.
“A botadela” era uma festa anual, de pura raiz
aveirense. Após vários meses a preparar a marinha,
limpando os lodos e as lamas acumuladas durante
o inverno, reparando os muros e fazendo a cura dos
solos, a Marinha está pronta para o início da produção
de sal.
Neste contexto a CMA apresentou este ano uma
reportagem sobre a tradição e a história local, que
mostra que a Botadela é uma ocasião para reunir a
comunidade marnoteira e festejar com a família e os
amigos este momento especial.
Assista a esta reportagem em:

PROTOCOLO COM A
FUNDAÇÃO CUPERTINO
DE MIRANDA
O Protocolo de Dinamização Cultural entre a CMA e
a Fundação Cupertino de Miranda foi prolongado até
dezembro de 2021, para ser possível realizar as ações
suspensas devido à Pandemia de Covid-19.
A CMA e a Fundação celebraram em 2018 um
protocolo de cooperação com o objetivo de desenvolver
programação cultural relevante, destacando-se a
grande exposição retrospetiva “Cruzeiro Seixas –
Ao longo do longo caminho”, bem como concertos
integrados na programação cultural do Município.

ARTES E
OFÍCIOS
DE AVEIRO
De 1 a 30 de agosto, “A Barrica - Associação de
Artesãos da Região de Aveiro” em parceria com a CMA,
promoveu a feira “Artes e Ofícios de Aveiro” no Rossio,
contando também com o apoio do IEFP – Instituto de
Emprego e Formação Profissional.
Artes e Ofícios de Aveiro é um evento anual que tem
como principal finalidade trazer à Cidade o Artesanato
manufaturado em Aveiro. Esta edição contou com a
presença de 32 artesãos.
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CICLO EUROPA
NO TEATRO
AVEIRENSE
O Teatro Aveirense realizou um ciclo sobre a Europa,
apresentando dois espetáculos e duas conversas em
torno deste tópico tão relevante para o quotidiano dos
portugueses. O Ciclo Europa decorreu nos dias 26
e 27 de junho, com os espetáculos “Sr. Moedas”, da
Companhia João Garcia Miguel e “Canto da Europa –

ADJUDICADA
OBRA DE
RENOVAÇÃO DO TA

Leitura Encenada”, de Jacinto Lucas Pires.

Está adjudicada a empreitada para a realização das

Após o espetáculo de sexta-feira, Carlos Moedas

obras de renovação do Teatro Aveirense à empresa

participou em “Conversas depois de cena”, enquanto

CIMAVE – Construtora e Imobiliária de Aveiro, Lda.

que no sábado, Jacinto Lucas Pires foi o convidado

pelo preço de 1.499.294,54€ e um prazo de execução

deste momento especial. João Garcia Miguel marcou

de sete meses, visando intervir de forma generalizada

presença nas “Conversas” dos dois dias.

na conservação das infraestruturas, equipamentos e
organização funcional.

Canto da Europa
No sábado, dia 27 de junho, o Salão Nobre do Teatro
Aveirense recebeu “Canto da Europa – Leitura
Encenada”, um texto de Jacinto Lucas Pires que canta
um continente, olhando-o a partir de um dos seus
cantos. É Portugal, no canto da Europa, a cantar o
continente dos seus sonhos e das suas realidades.
Encontro de teatro e música, este espetáculo é também
marcado pelo confronto entre o contemporâneo e o
erudito. E esse é o caminho para cantar um continente
também ele feito de confrontos de ideias, culturas e de
épocas.

[36]
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APOIO A FAMÍLIAS E
CIDADÃOS
Entre março e setembro a CMA atribuiu novos apoios
económicos a 62 famílias residentes em Aveiro,

ENTREGA DE EPI’s
A ASSOCIAÇÕES E
BOMBEIROS

afetadas pelas consequências da Pandemia do

A CMA continua o seu trabalho prioritário de combate

Coronavírus /Covid-19, correspondendo 193 Cidadãos

ao Coronavírus / Covid-19, com a entrega nos meses

ajudados.

de junho e julho de mais Equipamentos de Proteção

Estas ações inserem-se no âmbito dos “Apoios Sociais

Individual (EPI) às 26 Instituições Privadas de

a Cidadãos e Famílias Carenciadas”, definidos na “Ação

Solidariedade Social (IPSS) e às duas Corporações de

8” do “Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e

Bombeiros do Município.

Económica / Operação Anti Covid-19”.

Até ao momento a CMA já realizou 11 entregas de EPI

Para dar resposta a estas situações, a CMA utiliza o

às IPSS e Bombeiros do Município desde o início da

Fundo de Apoio a Famílias, que foi duplicado no seu

pandemia, num investimento de apoio já entregue que

valor orçamentado, fixando-o nos 100.000€.

até esta data perfaz um valor acumulado total de cerca
de 330.000€ em apoio, correspondendo a 125.000
unidades de Equipamentos entregues.

APOIO ÀS EMPRESAS
DE DIVERSÃO
ESTAÇÕES PÚBLICAS
DE DESINFEÇÃO

A Associação Portuguesa de Empresas de Diversão

Em vários locais do Município foram instaladas

à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, a qual

estações de desinfeção de mãos, que estão ao dispor

originou o cancelamento de todas as feiras e eventos,

de toda a População e Cidadãos que nos visitam.

nomeadamente a secular Feira de Março.

Trata-se de mais uma medida de Combate à Pandemia

Sensível à situação que o setor atravessa e honrando

do Coronavírus / Covid-19, com um investimento de

a parceria existente com a APED na organização da

87.084€, no aluguer destes equipamentos pelo período

Feira de Março, a CMA decidiu autorizar a instalação

de seis meses.

do RIA LUNA PARK no espaço exterior do Parque

Esta medida visa aumentar a segurança individual e

de Exposições de Aveiro, num regime de aluguer de

coletiva nas deslocações pedonais e utilização dos

baixo custo, cumprindo todas as normas emanadas

espaços públicos do Município.

pela DGS.

(APED) solicitou à CMA a instalação de um pequeno
parque de diversões no Município, de modo a colmatar
as graves dificuldades que o setor atravessa devido
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PAASE

Apoio ao
Relançamento
da atividade
económica
No âmbito do Programa de Ação de
Apoio à Atividade Social e Económica
/ Operação Anti Covid-19, a CMA
decidiu:
1) alargar por mais dois meses
(junho e julho), o período de isenção
ou restituição de pagamento aos
Feirantes da “Feira dos 28”, da “Feira
das Velharias” e “Mercado de Rua”.
2) estender até setembro a isenção de
pagamento dos serviços e espaços
de incubação às Empresas e Ideias
de Negócio do Pólo de Aveiro da
Incubadora de Empresas da Região
de Aveiro, bem como manter a
suspensão dos contratos dos vários
programas, até ao mesmo mês.

INFORMAÇÃO PÚBLICA
- PISCINAS
A CMA em trabalho de equipa
com os Clubes Aveirenses – Clube
dos Galitos de Aveiro (Galitos) e
Sporting Clube de Aveiro (Sporting
CA), assumiu o deficit financeiro da
retoma da atividade desportiva de alta
competição no valor de quase 6.000€.
Este valor foi definido num trabalho
elaborado pelos Clubes (valor
respeitante ao mês de junho 2020),
em conjunto e usando apenas uma
piscina. Esta solução possibilitou uma
economia de grande escala com uma
consequente poupança para os cofres
dos Clubes, bem como começar
a reverter o doloroso processo de
layoff dos funcionários dos Clubes.
Além do apoio extraordinário
referido, a Câmara manteve a 100
por cento o financiamento aos dois
Clubes em vigor nos Contratos de
Desenvolvimento Desportivo da
presente época 2019/2020.

REGRESSO
DAS FEIRAS

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

Feira das Velharias
e Feira dos 28

MUSEUS COM SELO
DE QUALIDADE

Em junho regressou a “Feira dos
28” e a “Feira das Velharias”, após o
período de suspensão causado pelo
Combate à pandemia do Coronavírus
/ Covid-19.
A “Feira das Velharias” tem uma nova
área de localização ao longo do Canal
do Côjo para diminuir os aglomerados
e aumentar a área de circulação e
segurança tanto para operadores
como para clientes destas feiras.

Os Museus de Aveiro garantiram
a atribuição do selo “Clean &
Safe – Património Cultural”,
provido pela Direção Geral do
Património Cultural (DGPC) e
Turismo de Portugal, num sinal
de cumprimento das normas e
orientações de segurança dos
museus em contexto de
pandemia Covid-19.

Artes no Canal
A iniciativa “Artes no Canal – Mercado
de Fusão” voltou à Cidade no dia 11
de julho. O reinício ficou marcado pelo
concerto em barco Moliceiro ao longo
do Canal Central, proporcionado pela
“Dixie Band”.
O “Artes no Canal” realiza-se agora ao
longo de todo o Canal Central, com o
objetivo de diminuir os aglomerados.

REGRESSO DAS VISITAS
GUIADAS AOS MUSEUS
Foram retomadas as visitas guiadas
em agosto, com um conjunto de
medidas especiais. Dentro dos
museus, só são permitidas visitas de
cinco pessoas e durante 45 minutos.
Já em espaço aberto, as visitas têm
um número máximo de 10 pessoas, e
duração entre 50 minutos a 1 hora.

MAIS INFORMAÇÕES :
covid19.cm-aveiro.pt
covid19.gab@cm-aveiro.pt
Linha Verde: 800 210 139
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Criatech

De 12 a 18 de outubro, Aveiro será palco da 4.ª edição do Criatech, festival
organizado pelo Teatro Aveirense e que estabelece um diálogo entre a
criatividade digital, a tecnologia e o património histórico da Cidade.
Com uma aposta numa programação diversificada, experimentalista e
de qualidade, o Criatech irá ao encontro do público geral e especializado,
apresentando obras de autores de renome, entre figuras nacionais e
internacionais. Os projetos apresentados pretendem reforçar o elo de
ligação entre a arte, a tecnologia e a criatividade.

Techdays Aveiro

A 6.ª Edição do Techdays estende-se até ao centro da Cidade de Aveiro
com uma nova configuração resultante do crescimento e sucesso das
A AVEIRO TECH WEEK aposta

edições anteriores. O evento assume um formato mais próximo da

numa semana com várias ações

comunidade, para demonstrar a utilização da tecnologia na melhoria da

e eventos dedicados à cultura,

qualidade de vida dos cidadãos, e de forma transversal em áreas como a

tecnologia e arte. A decorrer

mobilidade, energia, educação, cultura ou ambiente.

entre os dias 12 e 18 de outubro,

Esta edição do Techdays dará visibilidade à importância da tecnologia

a Cidade de Aveiro recebe

como acelerador da inovação em prol do desenvolvimento económico e da

três eventos em simultâneo: o

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

CRIATECH, o TECHDAYS Aveiro
e o PRISMA / Art Light Tech,
cultura, tecnologia e arte, através
de festivais, exposições,
conferências, laboratórios
e outras experiências.
Uma semana com o carimbo
do projeto Aveiro 2027 - Cidade
Candidata a Capital Europeia
da Cultura e da iniciativa Aveiro
Tech City e no âmbito do Plano
Estratégico Para a Cultura
2019-2030 e no âmbito da
candidatura de Aveiro a Capital
Europeia da Cultua 2027 e do
projeto Aveiro STEAM City.

Prisma / Art Ligh Tech

Destaque ainda para a segunda edição do Prisma / Art Light Tech, nos
dias 16 e 17 de outubro. O Prisma assume a luz como sua matériaprima, criando um roteiro de obras artísticas no espaço público. Também
organizado pelo Teatro Aveirense, este festival combina diversas obras de
arte contemporânea, entre projeções, instalações e peças de som e luz,
apresentadas em vários espaços da Cidade, com a presença de artistas de
referência internacional. O Prisma trará à Cidade um ambiente estimulante
e animado, convidando à exploração e (re)descoberta da Cidade através de
uma nova luz.
CRIATECH – Criatividade Digital e Tecnologia
12 a 18 de outubro
criatech.pt | facebook.com/criatechdigital
Acesso Gratuito
TECHDAYS AVEIRO – Building Our Future
12 a 18 de outubro
techdays.pt | facebook.com/techdaysaveiro
Acesso Gratuito
PRISMA / Art Light Tech
16 e 17 de outubro
prisma.aveiro.pt | facebook.com/prisma.aveiro/
Acesso Gratuito

boletim municipal aveiro
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MUSEU
DA TERRA
O Museu da Terra será um novo espaço museológico, dinâmico e
interativo, a construir na Casa da Quinta da Costa, em Requeixo,
tendo como objetivo evidenciar a riqueza patrimonial e etnográfica do
referido lugar, somando-lhe novas valências das quais se destacam a
demonstração e interpretação da construção em terra.
Esta unidade museológica vai integrar a rede dos Museus de Aveiro,
partindo do objetivo base de valorizar o espólio do Grupo Animador,
Cultural e Etnográfico do Museu de Requeixo, que integra alfaias de
práticas agrícolas ancestrais e artefactos de casa de agricultores.
A CMA irá recuperar a Casa da Quinta da Costa e o espaço envolvente,
criando um lugar dedicado à construção em terra, somando-lhe um
espaço de quinta pedagógica com animais vivos, zona de pomar e
exploração do bosque existente no terreno, valorizando também os
elementos dedicados à atividade agrícola (eira e poço) mantendo
também o espaço de práticas agrícolas com cultivo.

TELENOVELA
“BEM ME QUER”
A TVI e a Plural escolheram a Cidade de Aveiro, para a
produção da nova novela do canal, intitulada “Bem Me Quer”
e que tem o apoio da Câmara Municipal de Aveiro (CMA).
O momento de início das gravações do enlace foi
assinalado no final de tarde de dia 10 de agosto, no
Centro de Congressos de Aveiro, com a assinatura de um
Protocolo de Colaboração entre a CMA, a TVI e a Plural, e
que contou com a presença do Presidente da CMA, Ribau
Esteves, o Diretor-Geral da TVI, Nuno Santos, e o DiretorGeral da Plural, Tiago Pires.

[40]
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FERRYBOAT
ELÉTRICO
Depois de aprovado projeto de
execução a CMA adjudicou a
construção de um novo Ferryboat
Elétrico, ao agrupamento de
empresas constituído pela
NAVALTAGUS – Reparação
e Construção Naval, S.A. e
NAVALROCHA – Sociedade
de Construção e Reparação
Navais, S.A., num investimento
de 5.509.880 € e um prazo de 18
meses para a sua conceção e
construção.
O novo Ferryboat, a operar nas
travessias entre o Forte da Barra
e São Jacinto, vai contribuir com
zero emissões de CO2 para a
atmosfera, acabando com a
emissão de 300 toneladas de CO2
pelo atual Ferry, vai reduzir em
cerca de 30 por cento o consumo
energético (face ao atual Ferryboat),
vai ter níveis baixos de ruído
e mais conforto para os
passageiros, tendo mais
capacidade de transporte de
viaturas (30 por cento) e mais
capacidade de transporte de
passageiros (90 por cento).

BANCOS
INTELIGENTES
No âmbito da iniciativa Aveiro
Tech City, foram instalados cinco
bancos inteligentes ao longo dos
Canais Urbanos da Cidade de

APOIO A
ESTUDANTES
DA ILHA DO
PRÍNCIPE

Aveiro e sempre em zonas com

O Presidente da CMA, Ribau

cobertura Wi-Fi, com investimento

Esteves, entregou à Associação

de 24.598€ da CMA.

dos Estudantes da Ilha do

Os bancos são energeticamente

Príncipe, dois computadores

autónomos e permitem através

que vão aumentar as facilidades

da alimentação fotovoltaica o

de acompanhamento das

carregamento de smartphones dos

aulas on-line e todo o trabalho

cidadãos e visitantes, quer através

de estudo dos Estudantes do

de ligação USB, quer por wireless

Príncipe no nosso País, suprindo

(ligação sem fios).

uma necessidade agravada pela

Mais um passo da iniciativa

suspensão das aulas presenciais

Aveiro Tech City na construção

provocada pelo Combate à

de soluções tecnológicas ao

Pandemia do Coronavírus /

serviço da comunidade, aliando a

Covid-19.

tecnologia ao ambiente.

Este apoio da CMA enquadra-se
também no Acordo de Cooperação,
cuja renovação foi assinada em
2019, entre a CMA e o Governo
Regional da Ilha do Príncipe, e que
visa o desenvolvimento mútuo e a
promoção de trocas económicas,
culturais, sociais e educativas.

[41]

boletim municipal aveiro

DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA
18 de JUNHO de 2020 a 04 de SETEMBRO de 2020
18. JUN

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 167/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Alteração ao local de realização da 1.ª reunião de Câmara do mês de julho e à realização das
reuniões de agosto – Deliberado, por unanimidade..

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 168/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Aveiro-Expo - Parque de Exposições, EM - Em liquidação - Relatório e Contas 2019 –
Deliberado, por unanimidade, ratificar o voto favorável do representante do Município ao
Relatório de Gestão e Contas da Aveiro-Expo - Parque de Exposições, E.M. - em liquidação,
relativo ao ano de 2019.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 170/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Prestação de Contas Consolidadas 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar.
XV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o Regulamento do Concurso.
Transportes Escolares - Orientações de Funcionamento dos Transportes Escolares para o
ano letivo de 2020/2021 – Deliberado, por unanimidade.
Ação Social Escolar - Orientações de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família para o
ano letivo de 2020/2021 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 153/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 154/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 155/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 146/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 476,25€, referente
ao mês de junho.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 147/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 476,25€, referente
ao mês de junho.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 149/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 476,25€, referente
ao mês de junho.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 150/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de junho.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 151/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, datado de 5 de junho de 2020, de atribuição de apoio económico à munícipe,
no valor de 476,25€, referente ao mês de junho.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 152/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, datado de 5 de junho de 2020, de atribuição de apoio económico à munícipe,
no valor de 476,25€, referente ao mês de junho.
Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições nos Estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar e de Ensino Básico e Secundário do Município de Aveiro, para o período
compreendido entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2020 - Abertura de Procedimento –
Deliberado, por unanimidade.
Aquisição de moradia, sita na Rua Baixa do Castelo, Mamodeiro - freguesia de Requeixo,
Nossa Senhora de Fátima e Nariz, para correção de arruamento e integração no domínio
público municipal – Deliberado, por unanimidade, aprovar.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/31/19 - “Parque Aventura de Esgueira” Alteração da Fiscalização em obra – Deliberado, por unanimidade, aprovar.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/19 - “Requalificação da Zona do Estádio
Mário Duarte” - Alteração da Fiscalização em obra – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/19 - “Requalificação da Zona do Estádio
Mário Duarte” - Consignação da Empreitada – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/20 - “Qualificação da Rua dos
Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca” – Adjudicação – Deliberado, por
unanimidade, adjudicar.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/09/20 - “Requalificação do Bairro do
Carramona” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/19 - “Estabilização de Taludes e
Estruturas de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa” - Trabalhos complementares e
supressão de trabalhos – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/19 - “Trajeto Ciclável entre a UA e a CP,
passando pelo Centro de Congressos de Aveiro” - Prorrogação de prazo da empreitada –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/19 - “Prolongamento e Ligação da Rua
Eng.º Basílio Tavares Lebre em Aradas” - Prorrogação do Prazo da empreitada – Deliberado,
por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 172/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 173/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 156/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de junho, renovável por mais 1 mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 158/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de junho, renovável por mais 1 mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 160/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de junho, renovável por mais 1 mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 161/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 476,25€, referente
ao mês de junho, renovável por mais 1 mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 162/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 163/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente, datado de 23 de junho de 2020, de atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de junho, renovável por mais 2 meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 166/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de junho, renovável por mais 2 meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 169/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 254,00€, referente
ao mês de junho, renovável por mais 1 mês.
Alteração de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º
159/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Acordo de Parceria entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Centro Social e Paroquial da Vera
Cruz - Proposta n.º 164/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Mudança de titularidade do contrato de arrendamento apoiado - Urbanização de Santiago Proposta n.º 174/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 01/20 - “Aquisição de novo Ferry
Elétrico para transporte entre São Jacinto e o Forte da Barra” – Adjudicação – Deliberado,
por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 10, Setor F, Urbanização de São Jacinto –
Deliberado, por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - “Torre 5” - Rua Sebastião Magalhães Lima – Deliberado,
por unanimidade.
Transferência para a CIRA - “Comparticipação Camarária Capital - Intervenções estruturais
e controlo de cheias nos Rios Vouga e Antuã” – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/19 - “Trajeto Ciclável entre a UA e a CP,
passando pelo Centro de Congressos de Aveiro” - Prorrogação de prazo da empreitada –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/20/19 - “Montes de Azurva - Requalificação
Urbana” - Prorrogação de prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/20 - “Teatro Aveirense - Obras
de Renovação” - Prorrogação do prazo da entrega das propostas – Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/19 - “Qualificação da Rua da Pêga” Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/25/19 - “Rotunda da Ex-N109 - Interseção
com a Rua Vale Caseiro e a Travessia da Rua da Paz - Cacia” - Trabalhos complementares –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/01/20 - “Reabilitação e Ampliação da
Escola Básica da Quintã do Loureiro” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 13/2013 - Antero Martins dos Santos, Lda. – Deliberado, por
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/20 - “Reabilitação e Ampliação da
Escola Básica da Póvoa do Paço” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

02. JUL

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/20 - “Intervenção para a qualificação
urbana da ex-EN109” - Aprovação do projeto de execução e abertura de procedimento Retificação da Proposta de Deliberação n.º 27/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica da Câmara Municipal de
Aveiro / Operação Anti Covid-19 - PAAASE 2020 / Fase 2 - 2º Aditamento – Deliberado, por
unanimidade.
Programa Municipal de Apoio às Associações 2020 - Apoios Financeiros a atribuir às
Associações e Instituições da área da Ação Social e Organizações não-governamentais,
sem fins lucrativos, que atuem na área social – Deliberado, por unanimidade, aprovar,
6.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr.
Presidente.
Normas de Participação do evento MTF Labs Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Normas de Participação da “Open Call” para produção de vídeos dos eventos MTF Labs
Aveiro e MTF Sparks Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Open Call “Apoio a Projetos de Criação Artística” e Open Call “Constituição de Bolsa de
Horas para técnicos de Som, Luz, Vídeo, Palco e Produção” – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 157/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 165/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - “Requalificação da Rua Vale
Caseiro” - Aprovação do projeto de execução e abertura de procedimento – Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/17/20 - “Reabilitação da Rua Direita da
Costa do Valado (entre a Rua das Paradas e a E.N. 235” - Abertura de procedimento –
Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 435/1987 - Clube do Povo de Esgueira – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 76/2011 - Aresta Lógica, Lda. – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 187/2018 - Prisma Vista - Eventos e Empreendimentos, Lda. –
Deliberado, por unanimidade.

16. JUL
Acordo de transação, no âmbito da ação administrativa n.º 72/16.6BEAVR, para
impugnação da sanção de despedimento disciplinar aplicada à trabalhadora, em que é autor
STAL e Réus o Município de Aveiro e a AdRA – Deliberado, por unanimidade.

Abertura de prazo excecional para que a Associação de Assistência de Eixo apresente
candidaturas ao PMAA 2020 - Associações e Instituições da área da Ação Social e
Organizações não-governamentais, sem fins lucrativos, que atuem na área social –
Deliberado, por unanimidade.
PMAA 2020 - Designação do Gestor dos Contratos Programa de Apoio à Atividade Regular
e dos Protocolos de Cooperação Financeira para Apoio ao Investimento celebrados com as
Associações e Instituições da área social – Deliberado, por unanimidade.

Subterrâneos” - Aprovação do Projeto e Abertura de Procedimento por Concurso Público
Internacional – Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/20 - “Qualificação da Rua dos Ervideiros,
Rua da Boavista e Rua da Carreira” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 71/2020 - Moreira & Patrício, Lda. – Deliberado, por unanimidade.

Retificação da permuta titulada pela escritura pública outorgada, em 23/12/2010,
entre a Câmara Municipal de Aveiro e Amílcar Simões Lopes e outros – Deliberado, por
unanimidade:

06. AGO

Protocolo de Colaboração - Igreja das Carmelitas – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 178/2020 – Deliberado, por unanimidade de atribuição de apoio
económico à munícipe, no valor de 476,25€, referente ao mês de julho, sendo renovável por
mais 1 mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 179/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 2 meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 180/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 2 meses.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 34 do loteamento de São Jacinto – Deliberado,
por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 1, sito em Azenhas de Baixo, Quinta da Corisca,
freguesia de Santa Joana – Deliberado, por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote de terreno, sito na Agra Pequena, freguesia de
Esgueira – Deliberado, por unanimidade.
Aquisição de Imóvel, sito na Rua de Aires Barbosa, União das Freguesias de Glória e Vera
Cruz, para Construção de Complexo Crematório e Casas Mortuárias de Aveiro – Deliberado,
por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/20 - “Reabilitação e Ampliação da
Escola Básica de Azurva” - Erros e omissões, novas peças do procedimento e Prorrogação
do prazo de entrega das propostas – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/19 - “Parque de Estacionamento
de Apoio à Intermodalidade” - 2ª Prorrogação do prazo de execução – Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - “Reabilitação do Antigo Edifício da
CP em Aveiro” - Reequilíbrio Financeiro – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/20/20 - “Reperfilamento da Rua Capitão
Lebre” - Abertura de procedimento – Deliberado, por unanimidade.
Contrato-promessa de permuta de terrenos a celebrar entre o Município de Aveiro e a RODI
- Industries, S.A., para desafetação e cedência do troço da Rua D. Gonçalo Viegas situado
entre os atuais prédios da RODI - Industries, S.A., e a sua (re)construção em variante e
cedência pela mesma empresa – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 211/2001 - Irmãdona Supermercados, S.A. – Deliberado, por
unanimidade.
Processo de Obras n.º 329/1994 - Manuel Augusto da Silva Moitalta – Deliberado, por
unanimidade.

Resolução Fundamentada - no âmbito do Processo n.º 420/20.4BEAVR em que é Autora
ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental e Réu o Município de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.
Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos de Aveiro
a 23 de março de 2020 – Deliberado, por unanimidade.
Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de
Aveiro a 23 de março de 2020 – Deliberado, por unanimidade.
Regulamento de Instrução dos Procedimentos Administrativos do Município de Aveiro –
Projeto – Deliberado, por unanimidade.
Protocolo de Colaboração - Igreja das Barrocas – Deliberado, por unanimidade.
Concurso “A Tua Ideia Conta” - Pagamento aos alunos premiados – Deliberado, por
unanimidade.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro das peças premiadas na XIV Bienal
Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Amparo
Almela, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Cristobal
Saborit Mallol, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de
Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Eleftheria
Phili, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Emre
Can, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade, autorizar a incorporação na coleção do Museu da Cidade de
Aveiro da obra “Blue dreams in the middle east”, de Emre Can.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Graciela
Olio, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por H. Nilüfer
Aksu, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Huang
Wei-Chien, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro
– Deliberado, por unanimidade.
Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Jan
Drzewiecki, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro
– Deliberado, por unanimidade.

27. JUL

Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Julia
Saffer, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.

Contrato de Comodato com a Fábrica da Igreja da Paróquia da Vera Cruz – Deliberado, por
unanimidade.

Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Matilde
Tibuzzi, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de Habitação Social aos agregados familiares residentes no empreendimento
designado por “Património dos Pobres” Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Alteração ao Estudo Urbanístico das Agras do Norte Aveiro – Deliberado, por maioria.

Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Monique
Wuarin, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.

Direito de Superfície do Prédio sito na Rua do Gravito n.º 34/36, a constituir mediante
celebração de escritura com o Centro Social e Paroquial da Vera Cruz – Deliberado, por
unanimidade.

Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Paola
Baertl, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 184/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Salih Veysel
Özel, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 187/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 188/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 189/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 181/2020 – Deliberado, por unanimidade, de atribuição de apoio
económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de julho, sendo renovável por
1 mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 182/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 1 mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 183/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 2 meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 185/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 1 mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 186/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 2 meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 190/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 2 meses.
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 –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 17/19 - “Requalificação do Largo
do Rossio e Praça General Humberto Delgado, em Aveiro, e Concessão do Serviço Público
de Estacionamento em Parques de Estacionamento Subterrâneos” - Não Adjudicação –
Deliberado, por maioria.
“Requalificação do Largo do Rossio e Praça General Humberto Delgado, em Aveiro,
e Concessão do Serviço Público de Estacionamento em Parques de Estacionamento

Incorporação na coleção do Museu da Cidade de Aveiro de doação efetuada por Wen-Hsi
Harman, artista representada na XIV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.
Protocolo de Dinamização Cultural a estabelecer com a Fundação Cupertino de Miranda e o
Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 195/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 200/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 203/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 191/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, renovável
por 2 meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 193/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 2 meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica - Despacho n.º 194/2020 – Deliberado, por unanimidade, retificar o despacho do
Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente
ao mês de julho, sendo renovável por 2 meses.
Transferência de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago, Bloco 34, 3.º
A, para o Bloco 1, R/C E, da mesma urbanização - Proposta n.º 198/2020 – Deliberado, por
unanimidade.
Requalificação da Urbanização de Quintãs - Transferência da habitação sita na Urbanização
de Quintãs, n.º 98 (T4) para a habitação n.º 90 (T3) - Proposta n.º 199/2020 – Deliberado,
por unanimidade.
Requalificação da Urbanização de Quintãs - Transferência provisória da habitação sita
na Urbanização de Quintãs, n.º 92 para a habitação n.º 96 - Proposta n.º 201/2020 –
Deliberado, por unanimidade.
Requalificação da Urbanização de Quintãs - Transferência provisória da habitação sita
na Urbanização de Quintãs, n.º 94 para a habitação n.º 88 - Proposta n.º 202/2020 –
Deliberado, por unanimidade.
Alteração de Atribuição de Habitação Social a um agregado familiar - “Património dos
Pobres” - Proposta n.º 204/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Aquisição de terrenos para a Implementação da nova EB1 / JI em Nossa Senhora de Fátima,
Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz – Deliberado, por maioria.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 12 da Urbanização de Nariz – Deliberado, por
unanimidade.
“Aquisição de Equipamento Técnico para o Teatro Aveirense” - Recurso Hierárquico interposto pela Empresa “Lightset, Lda.” – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/31/19 - “Parque Aventura de Esgueira” - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/20/19 - “Montes de Azurva - Requalificação
Urbana” - Trabalhos complementares e trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/22/18 - “Reabilitação da Rua Direita - Verba”
- Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - “Requalificação da Antiga Estação
da CP, em Aveiro” - Trabalhos complementares e trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/20 - “Teatro Aveirense - Obras de Renovação” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/04/20 - “Qualificação da Rua dos Ervideiros,
Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca” - Alteração da minuta do contrato – Deliberado,
por unanimidade.
Processo de Obras n.º 150/2008 - Albano Manuel de Jesus Gonçalves – Deliberado, por
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - “Requalificação da Rua Vale Caseiro”
- Erros e omissões – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - “Requalificação da Antiga Estação da
CP, em Aveiro” - Trabalhos complementares e prorrogação do prazo de execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/22/20 - “Reabilitação da Estrada de São Bernardo - Troço EM 109 - Rotunda da Ernesto Paiva” - Abertura de Procedimento por concurso
Público – O Executivo tomou conhecimento.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/20 - “Requalificação e Ampliação da Escola Básica de Azurva” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 680/1962 - Rosa Maria Ramalho de Melo Albino – Deliberado, por
unanimidade.
Processo de Obras n.º 108/2002 - Prédiria - Construções, Lda. – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 352/2005 - ADCL - Águas do Centro Litoral, SA – Deliberado, por
unanimidade.
Processo de Obras n.º 73/2018 - Bernardino dos Santos Cordeiro – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 28/2020 - Graterol & Santos, Lda. – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 66/2020 - Moreira & Patrício, Lda. – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 70/2020 - Moreira & Patrício, Lda. – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 689/1998 - António Pinho Oliveira – Deliberado, por unanimidade.

03. SET

Gestão da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto - Protocolo de Colaboração Técnica e
Financeira entre o Fundo Ambiental, o Município de Aveiro e o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas e Memorando de Entendimento entre o ICNF e o Município de Aveiro
– Deliberado, por unanimidade.
Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos - Alteração
– Deliberado, por unanimidade.
Protocolo de Cooperação entre o Município de Aveiro e a Plural Entertainment Portugal, S.A.
– Deliberado, por maioria.
Protocolo entre o Município de Aveiro e a Ordem dos Médicos Veterinários: Campanha de
Animais de Companhia - Reforço de Verba – Deliberado, por unanimidade.
CodeHero - Pagamento aos participantes vencedores – Deliberado, por unanimidade.
Cultura em Tempos de (In)Certeza - Open Call de Apoio a Projetos de Criação Artística - Reforço de Verba – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 214/2020 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 217/2020 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 222/2020 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 206/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de
agosto, com prorrogação por mais dois meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 207/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de
agosto, renovável por mais dois meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 208/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de
agosto, renovável por mais dois meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 209/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de
agosto, sendo renovável por mais dois meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 210/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de
agosto, renovável por mais um mês.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 212/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de
agosto, sendo renovável por mais dois meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 215/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao mês de
agosto, sendo renovável por mais dois meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 216/2020 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 21 de agosto de 2020, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor
de 317,50€, referente ao mês de agosto, sendo renovável por mais dois meses.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica - Despacho n.º 218/2020 –Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr.
Presidente, de atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 317,50€, referente ao
mês de agosto.
Instrução de procedimento tendente à resolução de contrato de arrendamento apoiado na
Urbanização de Mataduços - Proposta n.º 211/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Instrução de procedimento tendente à resolução de contrato de arrendamento apoiado no
Bairro Social do Caião - Proposta n.º 223/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago Proposta n.º 224/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições nos Estabelecimentos de Educação
Pré-escolar e de Ensino Básico e Secundário do Município de Aveiro, para o período compreendido entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2020 – Adjudicação – Deliberado, por
unanimidade.
“Conceção, Construção e Concessão do Complexo com Crematório e Casas Mortuárias de
Aveiro” - Abertura de procedimento – Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/25/19 - “Rotunda da Ex-N109 - Interseção
com a Rua Vale Caseiro e a travessa da Rua da Paz - Cacia” - Trabalhos complementares e
trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/02/19 - Estabilização de Taludes e Estruturas
de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa” - Prorrogação do prazo de execução da
empreitada – Deliberado, por unanimidade.
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