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EDITORIAL
Caros(as) Munícipes
A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) está a viver uma fase de enorme importância,
elevada intensidade de investimento, uma relevante diversidade de atividades,
marcando um tempo novo da sua vida e da vida do Município de Aveiro.
O ano de 2018 recebe um balanço muito positivo da atividade da CMA, com a redução
da dívida da CMA e dos impostos aos Cidadãos, permitindo que ao nível da sua gestão e credibilidade, o ano
de 2019 tenha marcas de enorme importância, constituindo-se como:
1. O primeiro ano sem dívida velha por pagar;
2. O primeiro ano da gestão da CMA sem recebimento da assistência financeira (empréstimo) do FAM;
3. O primeiro ano de pagamento do serviço da dívida financeira do empréstimo do FAM;
4. O primeiro ano sem transferências financeiras da CMA para reequilíbrio das Empresas Municipais.
As inaugurações das obras de reabilitação das Escolas João Afonso de Aveiro e Jaime Magalhães Lima
foram marcos muito importantes do primeiro trimestre de 2019, num investimento e numa aposta forte
da CMA na qualificação do parque escolar do Município, em cooperação com o Governo e aproveitando
os Fundos Comunitários do Portugal 2020.
As inaugurações das obras de qualificação das Ruas da Maritona e do Conselheiro Arnaldo Vidal na
Oliveirinha, resolvendo um velho problema de qualidade urbana, a par com muitas obras que estão em
curso, como a Antiga Estação da CP ou o Edifício Fernando Távora, ou em fase de projeto / concurso,
testemunham uma CMA atenta, ativa e investidora.
Na gestão atual da CMA temos uma aposta forte na nossa dimensão e integração Europeia. A presença
no Comité das Regiões da União Europeia é um ato político e uma oportunidade relevante. Na gestão dos
investimentos, a CMA está a bater todos os recordes de conquista de Fundos Comunitários no Portugal
2020 e no Europa 2020.
O projeto “Aveiro STEAM City” executado no âmbito do Programa Comunitário “Urban Inovative Actions”
apresentado a 8 de março, a Maratona da Europa Aveiro 2019 que realizamos a 28 de abril e o lançamento
público em maio da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, são três novos instrumentos
dessa aposta na Europa, para termos mais Aveiro na Europa e mais Europa em Aveiro.
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.
Nesta edição de março 2019, partilhamos muita informação sobre eventos e obras que ocorreram por
todo o Município e que estão em pleno desenvolvimento, convidando-o/a a conhecer esta edição do
Boletim Municipal.
Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor. Conte Connosco.
Dois Convites Especiais: viva a FEIRA DE MARÇO 2019 até ao próximo dia 25 de abril e venha participar
nas muitas ações da MARATONA DA EUROPA / AVEIRO no dia 28 de abril.
Bem Haja.

José Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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REABILITAÇÃO DA
ANTIGA ESTAÇÃO DA CP

Novas funções ao nível da promoção da Cidade,
do Município e da Região, com base em produtos
identitários de referência: Ovos Moles, Sal, Vinhos e
Espumantes da Bairrada.
Esta será a nova vida do edifício da antiga Estação da
CP, que entrou em obras de reabilitação no primeiro
mês de 2019, marcando o início de um ano com um
aumento significativo de investimento e de obras por
todo o Município.
A empreitada de reabilitação de um dos edifícios mais
notáveis da cidade, manterá as suas características
originais, preservando os painéis azulejares que o
decoram e dotando-o de condições de conforto para
a receção de visitantes e promoção de produtos
característicos da região.
Levada a cabo pela empresa Binómio Elevado, Técnicas
de Engenharia e Construção, Lda., pelo valor de
694.270,86 €, a recuperação da antiga Estação faz parte
integrante do Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).

PARQUE DE
ESTACIONAMENTO
DE APOIO À
INTERMODALIDADE

Está aberto o concurso público para construção do
Parque de Estacionamento de apoio à Intermodalidade,
no limite Nascente da cidade, junto ao Terminal
Rodoviário de Aveiro e à Estação da CP, pelo valor base
de 524.432,00€.
O Parque contará com 275 lugares para veículos
ligeiros, 12 para autocaravanas (com uma Área de
Serviço de Autocaravanas) e seis lugares para utentes
de mobilidade reduzida.
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“AUMENTO DO

REABILITAÇÃO
DO EDIFÍCIO FERNANDO
TÁVORA
Com um investimento de 1.619.340,54€ teve inicio no
primeiro mês de 2019, a obra de reabilitação do Edifício
Fernando Távora que lhe vai dar uma nova vida.
Abertura do rés-do-chão do Edifício ao público de forma
livre, reformulação dos seus espaços interiores para
receber os serviços de biblioteca, bem como a 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 previstas para este espaço.
Integrado no plano de ação para a regeneração urbana
do PEDUCA, a requalificação do Edifício Fernando Távora,
em execução pela empresa Cimave – Construtora e
Imobiliária de Aveiro, Lda., será uma das muitas obras que
vão acontecer ao longo de todo o ano de 2019.

TRAJETO CICLÁVEL
UA – ESTAÇÃO DA CP
Depois de aprovado o projeto de execução, está
também lançado o concurso público para a
construção do trajeto ciclável entre a Universidade
de Aveiro (UA) e a Estação da CP, com o valor base
de 532.448,95€.
O trajeto entre a Estação da CP e a UA inicia-se
na rotunda do ISCA-UA, passa pelo Centro de
Congressos de Aveiro (CCA), garantindo segurança a
peões e ciclistas, numa extensão de 2,4 km.

INVESTIMENTO
E REDUÇÃO DA
CARGA FISCAL
MARCAM O ANO
DE 2019 EM
AVEIRO
Aproveitamos o Novo Ano 2019,
para desejar a Todos um Excelente
Ano, com Saúde, Paz e Sucesso,
fortalecendo o compromisso de Juntos
continuarmos a fazer Mais e Melhor
pela Nossa Terra.
Temos em curso um Ano com muita
atividade, com uma intensa agenda
de eventos e muitas obras de tipologia
diversa por todo o Município de Aveiro,
cumprindo o Plano e o Orçamento que
aprovámos no final de 2018.
Vamos continuar a consolidar a
recuperação financeira da CMA, a
elevar a qualidade da sua gestão
e funcionamento para o patamar
de excelente, e a aproveitar as
oportunidades de financiamento
de investimentos pelos Fundos
Comunitários do Portugal 2020.
Este ano estamos a cumprir dois
objetivos muito importantes:
• aumentar muito o investimento em
obras por todo o Município;
• reduzir a carga fiscal,
nomeadamente ao nível da taxa de IMI
que passa a ser de 0,4 somada ao IMI
Familiar, e ao nível da taxa de resíduos
urbanos com mais 15% de redução.
* Mensagem de Ano Novo do Presidente,
da Câmara Municipal de Aveiro (3 de janeiro de
2019)

CONTRATOS DELEGAÇÃO
COMPETÊNCIAS COM JUNTAS
2019
Pelo terceiro ano consecutivo a Câmara Municipal

autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada

firmou com todas as 10 Juntas de Freguesia do

um, mas colaborando ativamente entre si no sentido da

Município os Contratos Interadministrativos de

melhoria dos serviços prestados às populações.

Delegação de Competências para o ano de 2019.
Na Sessão Solene de Assinatura, que se realizou nos

2 MILHÕES DE EUROS

Paços do Concelho, no passado mês de janeiro foi

Para o exercício das competências previstas nestes

feita a apresentação dos seus pormenores e objetivos

Contratos, a CMA vai transferir para as Juntas de

de investimento, num trabalho desenvolvido de forma

Freguesia uma verba total de 1.7 milhões de euros, sendo

construtiva e aberta, entre todas as partes envolvidas.

que esta verba será ainda acrescida de mais cerca de

Com uma execução muito positiva no ano de 2018,

380.000€ em adendas a definir nos próximos meses.

a CMA considera extremamente importante dar

Para a utilização dessa verba de 380.000€ já estão

continuidade à delegação de competências nas

definidos alguns objetivos de obras a realizar,

Juntas de Freguesia, a fim de elevar a quantidade e

assumindo-se nos Contratos vários projetos

qualidade da prestação de serviços públicos essenciais

de diferente natureza que vão ser entretanto

aos Cidadãos, apostando no reforço do trabalho de

desenvolvidos visando a sua execução em 2019.

cooperação institucional e financeiro onde se incluem

Num contexto de investimento forte da Câmara

as seguintes áreas de atuação:

Municipal por todo o Município, é necessário
utilizar bem os meios disponíveis, num quadro de

> Execução e manutenção dos Parques Infantis e 		
			 Geriátricos

corresponsabilização, cooperação, solidariedade,
mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de

> Execução e manutenção de Placas de Toponímia

encontrar respostas eficazes para os problemas e

> Manutenção e gestão de fontes, fontanários e 		

dificuldades com que todos os dias as Autarquias

			 tanques/lavadouros
> Manutenção e gestão de Polidesportivos
Para a CMA, a celebração continuada dos Contratos
Interadministrativos de Delegação de Competências
com as Juntas de Freguesia, espelha uma
administração local moderna, que assenta a sua ação
numa efetiva articulação entre todos os órgãos das

Locais são confrontadas.
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FREGUESIA DE OLIVEIRINHA | 117.450,00 €
> Limpeza de valas e valetas | 27.500,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 9.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações
FREGUESIA DE ARADAS | 168.200,00 €

de passeios | 24.000,00 €

> Limpeza de valas e valetas | 36.000,00 €

> Qualificação de caminhos rurais | 18.750,00 €

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 40.000,00 €

> Manutenção de parques infantis | 1.200,00 €

> Limpeza de bermas, passeios e pequenas reparações/construção
de passeios | 42.000,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €
> Fontes, Fontanários e Tanques | 3.000,00 €

> Qualificação de caminhos rurais | 2.500,00 €

> Manutenção de polidesportivos | 2.000,00 €

> Manutenção de parques infantis | 1.200,00 €

 Nova Casa Mortuária no Cemitério de Oliveirinha | 30.000,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €
> Fontes, fontanários e tanques | 1.000,00 €

FREGUESIA DE REQUEIXO,

> Manutenção de polidesportivos | 1.000,00 €

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ | 234.700,00 €

> Armazém da Junta de Freguesia | 22.500,00 €

> Limpeza de valas e valetas | 62.000,00 €

> Intervenção nos corredores interiores do Cemitério

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 15.000,00 €

e antiga morgue | 20.000,00 €

> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações
de passeios | 56.000,00 €

FREGUESIA DE CACIA | 287.950,00 €

> Qualificação de caminhos rurais | 37.500,00 €

> Limpeza de valas e valetas | 46.750,00 €

> Manutenção de parques infantis | 1.200,00 €

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 27.000,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €

> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações
de passeios | 54.000,00 €

> Fontes, fontanários e tanques | 6.000,00 €
> Manutenção de polidesportivos | 3.000,00 €

> Qualificação de caminhos rurais | 30.000,00 €

> Requalificação do parque de merendas de Mamodeiro | 10.000,00 €

> Manutenção de parques infantis | 1.200,00 €

> Requalificação dos Cemitérios da Freguesia | 12.000,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €

> Construção de parque de estacionamento junto ao cemitério

> Fontes, fontanários e tanques | 1.000,00 €
> Manutenção de polidesportivos | 1.000,00 €

do Viso | 15.000,00 €
> Construção do parque infantil de Requeixo | 20.000,00 €

> Requalificação da Casa Conselheiro Nunes da Silva | 125.000,00 €
FREGUESIA DE SANTA JOANA | 158.600,00 €
FREGUESIA DE EIXO E EIROL | 161.400,00 €

> Limpeza de valas e valetas | 30.000,00 €

> Limpeza de valas e valetas | 36.000,00 €

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 40.000,00 €

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 15.000,00 €

> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações

> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações
de passeios | 54.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 24.000,00 €

de passeios | 40.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 10.000,00 €
> Manutenção de parques infantis | 3.600,00 €

> Manutenção de parques infantis | 2.400,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €

> Fontes, fontanários e tanques | 1.000,00 €

> Fontes, fontanários e tanques | 3.000,00 €

> Manutenção de polidesportivos | 2.000,00 €

> Manutenção de polidesportivos | 2.000,00 €

> Requalificação da urbanização das Azenhas de Baixo | 30.000,00 €

> Requalificação da sede da Junta de Freguesia | 17.000,00 €
> Requalificação do espaço envolvente à Capela de Carcavelos | 6.000,00 €

FREGUESIA DE SÃO BERNARDO | 127.700,00 €
> Limpeza e desobstrução de valas e valetas | 27.500,00 €

FREGUESIA DE ESGUEIRA

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 36.000,00 €

> Limpeza de valas e valetas | 42.000,00 €

> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 45.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações
de passeios | 60.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 18.750,00 €

de passeios | 26.400,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 2.500,00 €
> Manutenção de parques infantis | 1.800,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €

> Manutenção de parques infantis | 3.600,00 €

> Fontes, fontanários e tanques | 500,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €

> Manutenção de polidesportivos | 1.000,00 €

> Fontes, Fontanários e Tanques | 1.000,00 €

> Execução do Parque da Quinta do Peixinho | 30.000,00 €

> Manutenção de polidesportivos | 2.000,00 €
> Construção da Capela Mortuária de Esgueira | 50.000,00€

FREGUESIA DE SÃO JACINTO | 91.550,00 €
> Limpeza de valas e valetas | 20.000,00 €

FREGUESIA GLÓRIA E VERA CRUZ | 224.350,00 €

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 17.500,00 €

> Limpeza de valas e valetas | 16.500,00 €

> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 9.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações
de passeios | 30.000,00 €
> Qualificação e/ou gestão de sanitários públicos | 30.000,00 €

de passeios | 22.000,00 €
> Qualificação e/ou gestão de sanitários públicos | 8.000,00 €
> Limpeza anual do areal da praia | 6.000,00 €
> Manutenção de parques infantis | 1.800,00 €

> Manutenção de parques infantis | 3.000,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00€

> Fontes, fontanários e tanques | 1.000,00 €

> Fontes, fontanários e tanques | 500,00 €

> Manutenção de polidesportivos | 2.000,00 €

> Manutenção de polidesportivos | 4.000,00 €

> Projeto do Complexo Desportivo de São Jacinto [2ª fase] | 2.500,00 €

> Execução de caminhos interiores no Cemitério Sul | 50.000,00 €

> Execução de circuito de manutenção desportiva [2ª fase] | 8.750,00€
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ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO
RECEITA SERVIRÁ
EXCLUSIVAMENTE
PARA PAGAMENTO
DE DÍVIDA
Aprovada pela Câmara e Assembleia Municipal,
realiza-se a 10 de abril pelas 9h30, a hasta
pública para venda de património municipal, pelo
valor base global de 8.522.302,50€, divido por 13
lotes.
Com o dinamismo crescente do investimento
imobiliário na Cidade de Aveiro, nomeadamente
para áreas destinadas ao comércio e à
habitação, e sendo particularmente evidente a
necessidade de aumentar a oferta de habitação

LIQUIDAÇÃO
DA MOVEAVEIRO

Poupança de 1M€/ano

também como forma de regular o crescimento
dos preços que se tem vindo a verificar nos

A CMA formalizou em fevereiro, a liquidação da Empresa

últimos dois anos, a CMA considera oportuna

Municipal MoveAveiro, um marco muito importante e

a venda de vários dos seus imóveis por forma

histórico que culmina uma das mais difíceis reformas

a dar contributo para o aumento da oferta

realizadas na gestão da Câmara de Aveiro.

e o reequilíbrio do mercado, a promoção da

Durante este tempo e fruto deste trabalho,

economia local, a renovação urbana da Cidade

concessionámos os transportes rodoviários e marítimos

com mais investimento privado.

que no seu terceiro ano de operação alcançaram um

Uma operação que está devidamente planeada

patamar de boa qualidade com novos autocarros,

e enquadrada na consolidação da recuperação

incluindo três elétricos, e o novo Terminal Rodoviário de

financeira da CMA, sendo que a receita

Aveiro, integrámos na CMA a gestão do estacionamento

proveniente desta operação será utilizada para

parconizado e das BUGAS, poupámos à Câmara e aos

o pagamento da dívida bancária da CMA.

Cidadãos mais de um milhão de euros por ano.
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REVISÃO DO PAM
A CMA aprovou no final de 2018 a proposta final de
revisão do Programa de Ajustamento Municipal (PAM),
um marco relevante e um passo da maior importância
para a vida futura da Câmara Municipal, que vai
permitir o aumento considerável do investimento no
desenvolvimento do Município.
A revisão do PAM vai permitir à CMA:
1. A execução do Plano de Atividades e o Orçamento 		
2019;
2. A implementação em 2019 da redução da IMI de 		
0,45 para 0,4 e a introdução do IMI Familiar, com um
acréscimo na redução do IMI para que tem Filhos a 		
cargo;
3. O aumento relevante da capacidade de investimento

SALDO CÂMARA
MUNICIPAL PARA 2019

da CMA, em Obras e Eventos, o que se vai fazer
sentir de forma relevante já em 2019;
4. A redução do tempo necessário para alcançar o 		

A saúde das contas da CMA é efetivamente uma
notícia pela qual os Cidadãos do Município de Aveiro

equilíbrio entre a dívida e a receita da CMA, ficando 		

ansiavam há muito tempo. Hoje estamos mais capazes e

agora esse objetivo fixado em 2021;

competentes, consolidando a recuperação financeira da

5. Confirmar a sua boa gestão que temos realizado 		

Câmara Municipal de Aveiro.

desde 2014, com resultados excelentes em termos 		

A integração do saldo do exercício de 2018 no Orçamento

financeiros e de gestão organizacional, constituindo 		

de 2019, no valor de 48,3 M€, permite a sua utilização

um caso de sucesso a nível nacional.

formal na gestão da CMA, dado que toda a verba em
causa tem o seu uso definido, ao nível das despesas

Principais características do PAM revisto:

correntes (14,4 M€, cerca de 30% do total) e ao nível das

1. Redução do valor total do empréstimo FAM de 		

despesas de capital/investimento (33,9 M€, cerca de 70%

85,5 M€ para 78,2 M€;
2. Aumento relevante da despesa em consequência

do total), dando cumprimento e seguimento a opções
políticas e de gestão, e a compromissos já assumidos e

do aumento da receita (cerca de 12 a 20 M€ por ano

em desenvolvimento.

face ao PAM atual), passando o Orçamento anual da

O valor desse saldo resulta essencialmente da boa

CMA nos próximos anos para valores entre os 62 e 		

execução das receitas municipais e da gestão rigorosa

os 70 M€;

e preventiva (nomeadamente garantindo a capacidade

3. Aumento do investimento: de 11 M€ em 2018 		

financeira para gerir bem os anos de 2017 e 2018, e o

(PAM atual), para 20 M€ em 2019 e 15 M€ em 2020 e

arranque da execução do PAM), que vem sendo levada a

seguintes;

cabo desde o final do ano de 2013, e que permitiu recolher

4. O ano em que a CMA vai alcançar o equilíbrio entre 		

ganhos vários, destacando-se ao nível da credibilidade da

a dívida e a receita (o rácio de 1,5), passa de 2027

CMA e da sustentabilidade nas suas contas, que permitirá

(no PAM em vigor) para 2021 (no PAM Revisto), 		

realizar nos próximos exercícios económicos os inúmeros

passando de uma trajetória de alcance do rácio legal

investimentos projetados e a executar, com risco zero de

de 10 anos para 3 anos.

incumprimento, por parte da CMA.
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Espaço Cidadão em Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz

APOIO ÀS
ASSOCIAÇÕES
DO MUNICÍPIO
A marcar também o arranque do ano de 2019, ficou a
assinatura dos protocolos de cooperação entre a CMA

Espaço Cidadão em São Jacinto

e as Associações Desportivas e de Pais para o ano
referentes à época desportiva e ano letivo 2018/2019,
no valor global de mais de 700.000€.
A cooperação e o apoio às Associações é para a CMA
uma área de grande importância no desenvolvimento
do Município e na dinamização da Comunidade, por
força do relevante interesse público de que se reveste
boa parte da atividade das Associações.
Além de todo o trabalho de cooperação que temos

Espaço Cidadão em Cacia

realizado ao nível do apoio logístico, da isenção
de taxas, da cedência de edifícios, equipamentos,
transportes e materiais, entre outros, a CMA prossegue
a sua estratégia de ação política lançada no ano
letivo de 2016/2017, com a criação de um Programa
Municipal de Apoio às Associações (PMAA), visando
apoiar financeiramente a atividade e os investimentos
das Associações do Município de Aveiro.
Foi também lançado o PMAA, para o ano de 2019, para
o domínio cultural e social.
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE ÀS ASSOCIAÇÕES
Neste sentido damos a conhecer as cedências de
transporte realizadas durante o segundo semestre
de 2018 e as respetivas isenções de taxas, que

Espaço Cidadão em Aradas

INAUGURAÇÃO
DOS ESPAÇOS
CIDADÃO

corresponderam a um valor total de 56.201,32€.
Neste período a CMA autorizou 154 pedidos de

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José

transporte, realizando 30.061 quilómetros por todo o

Ribau Esteves, e o Secretário de Estado Adjunto e

país, ajudando assim as causas Desportivas, Culturais,

da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro,

Recreativas, Educativas, entre outras, tão importantes

inauguraram a 13 de dezembro, em Sessão Pública os

para a valorização permanente do Município de Aveiro.

quatro Espaços Cidadão do Município.

boletim municipal aveiro
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COMPLEXO
DESPORTIVO DO EMA
Está aberto o concurso público para a conceção e
construção do Complexo de Campos de Futebol do
Estádio Municipal de Aveiro (EMA), pelo valor base de
3.200.000,00€, no âmbito da parceria entre a CMA e o
Sport Club Beira-Mar, que terá como fim a instalação
da Academia de formação do Clube, nos terrenos a

CEDÊNCIA
DO PAVILHÃO
E PISCINAS
DO IPDJ

nascente do EMA.

A Câmara Municipal de Aveiro garantiu a cedência

Continua o trabalho de recuperação e reabilitação do

da piscina e do pavilhão do Instituto Português do

Estádio Municipal de Aveiro (EMA), desta vez com

Desporto e Juventude (IPDJ), após vários anos de

o concurso público para prestação dos serviços de

solicitações contínuas ao Governo do País, para que

inspeção e projeto de reabilitação do Estádio, no valor

os equipamentos fossem transferidos para a esfera

global de 75.000,00€ , dividido por 4 lotes diferentes.

do Município.

A inspeção tratará de toda a infraestrutura dividida

No acordo celebrado em Sessão Pública no dia 25

pela cobertura (Lote 1),envolvente exterior (lote 2),

de fevereiro, o imóvel fica cedido por um período de

infiltrações (lote 3), betão e alvenarias (lote4).

20 anos, para utilização da CMA e de Associações

Ao mesmo tempo, está em fase de concurso público

privadas sem fins lucrativos com Protocolo com o

a substituição de placas da cobertura do EMA, pelo

Município, nomeadamente o Clube dos Galitos e o

valor base de 510.000,00€ , que irá reparar e substituir

Alavarium Andebol Clube de Aveiro.

as peças danificadas e que necessitam de reparação

Este é um importante investimento a realizar na área
envolvente do EMA que significa o concretizar da
aposta de dinamização e de dar vida a esta zona de
equipamentos desportivos do Município de Aveiro, que
temos em desenvolvimento.
REABILITAÇÃO DO EMA

imediata, sem prejuízo do referenciando no início
QUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO

desta notícia, relativamente à inspeção global a toda a

Com o acordo a CMA irá também cuidar de imediato de

cobertura.

qualificar os equipamentos em causa, perspetivando-

No último ano a CMA investiu mais de 300.000,00€ na

se um investimento de mais de 1M€ com a utilização

manutenção do equipamento, desde a substituição do

dos Fundos Comunitários do Portugal 2020 (PO Centro

relvado, às colunas sonoras, bem como à revisão do

2020), destinados à reabilitação e requalificação dos

sistema de vigilância e a colocação de portas e redes

equipamentos desportivos.

anti-pombo em todo o perímetro do Estádio.

[12]
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COOPERAÇÃO COM
OS BOMBEIROS

LIMPEZA DE VEGETAÇÃO
NOS TERRENOS

A sustentabilidade e garantia da prestação
do socorro às Populações é assumida como

A CMA no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios,

muito importante pela CMA, que aprovou a

sensibilizou todos os proprietários de terrenos junto

celebração de um Protocolo de Colaboração

aos edifícios e aos aglomerados populacionais, para

com a Associação Humanitária de Bombeiros

procederem à sua limpeza até ao passado dia 15 de

Guilherme Gomes Fernandes – Bombeiros

março de 2019.

Novos de Aveiro e a Associação Humanitária

Tal como no último ano, os proprietários, arrendatários,

dos Bombeiros Voluntários de Aveiro –

usufrutuários ou entidades, que detenham terrenos

Bombeiros Velhos de Aveiro.

confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais são

O Protocolo com os Bombeiros Novos permite

obrigados a proceder à gestão de combustível, ou seja, à

o apoio e a comparticipação financeira da CMA

limpeza de vegetação nos terrenos, numa largura de 50

em 2019, no valor global de 182.104,83 €.

metros, medida a partir da alvenaria exterior do edifício,

No que aos Bombeiros Velhos diz respeito

sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com

para o ano de 2019, trata-se de um apoio e a

floresta, matos e pastagens, ou, numa largura de 10

comparticipação financeira da CMA, no valor

metros quando a faixa abranja exclusivamente terrenos

total de 165.895,17€.

ocupados com outras ocupações.
Também os terrenos inseridos nas faixas exteriores,

Protocolo de colaboração para o triénio 2019/21

de largura 100 metros, de proteção aos aglomerados

A CMA e as duas Associações de Bombeiros

populacionais inseridos ou confinantes com espaços

formalizaram um acordo definindo as bases

florestais, e definidos no Plano Municipal de Defesa da

dos Protocolos de Colaboração para o triénio

Floresta Contra Incêndios, terão que ser limpos.

2019/2021, num exercício da maior importância
para a estabilidade e a fortaleza desta parceria.

Mais informações

Os Protocolos serão assinados em sessão

www.cm-aveiro.pt ou junto do Gabinete Técnico Florestal

pública no dia 1 de abril.

da CMA através do email gtf@cm-aveiro.pt.
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ESCOLA
BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. JAIME MAGALHÃES LIMA

ESCOLA BÁSICA JOÃO AFONSO DE AVEIRO

INAUGURAÇÃO
MAGALHÃES LIMA
E JOÃO AFONSO
Inauguradas no mês de janeiro, as Escolas Jaime

PRINCIPAIS ÁREAS
DE INTERVENÇÃO NAS 			
REABILITAÇÕES:

Magalhães Lima e João Afonso representaram
um investimento da Câmara Municipal de
aproximadamente 2,9 M€, cofinanciado pelo Portugal
2020, no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento

> Renovação das instalações sanitárias

Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região

> Renmovação de todas as infraestruturas

de Aveiro.

(elétricas, gás, água, saneamento e pluviais)

A Educação continua a ser uma importante e forte

> Melhoria no conforto térmico dos edifícios

aposta política, com a necessidade de continuar os

> Recuperação do pavilhão (Escola João Afonso)

investimentos, visando a melhoria das condições

> Recuperação dos espaços exteriores

para o ensino, através da requalificação do parque

> Requalificação das coberturas dos edifícios

escolar (ver mais na página 14).

[14]
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INVESTIMENTO
NAS ESCOLAS
DO MUNICÍPIO
REABILITAÇÃO
DE CINCO ESCOLAS
OBRAS CORRESPONDEM
A UM INVESTIMENTO DE
8M€
A CMA adjudicou, no mês de janeiro, o procedimento
por concurso público para a realização do projeto de
execução da reabilitação e ampliação de cinco escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico (1.ºCEB) e Jardim de
Infância (JI), no Município de Aveiro, no valor total de
86.179,00€.
O concurso público distribuído por três lotes irá

AMPLIAÇÃO
DO CENTRO
EDUCATIVO DE
VERDEMILHO

reabilitar infraestruturas escolares no que respeita
à criação de novas salas de aula, e para o jardim-de-

Aguarda o visto do Tribunal de Contas a empreitada

infância, novos sanitários, salas de apoio e a criação

de ampliação e qualificação do Centro Educativo de

de bibliotecas. Serão também criados novos espaços

Verdemilho, pelo valor de 466.233,32€ à empresa

exteriores de recreio coberto e organizados os recreios

PEMI – Construção e Engenharia, Lda, adjudicada no

descobertos, integrando polidesportivos adaptados à

passado mês de fevereiro.

realidade de cada Escola.

O projeto prevê a construção de uma nova área de

O primeiro lote contemplou a Escola do 1º CEB e JI da

portaria, servindo a escola e o jardim-de-infância, a

Quintã do Loureiro e a Escola do 1º CEB e JI da Póvoa

construção de duas novas salas de aula, instalações

do Paço, em Cacia, obras que serão executadas pela

sanitárias, cobertura da zona de recreio interior,

empresa Termoprojeto – Engenharia e Projectos, Lda.,

construção de infraestruturas de apoio e ligação aos

pelo valor de 32.490,00€.

edifícios existentes.

O segundo lote de intervenção refere-se à Escola

Além disso o Centro Educativo de Verdemilho

do 1º CEB e JI de Azurva, e a Escola do 1º CEB e JI

conhecerá melhorias nas infraestruturas de águas

do Solposto, em Santa Joana, a ser realizado pela

pluviais e a criação de dois espaços exteriores,

empresa WA – Engenharia e Consultoria Lda., pelo

compostos pelo campo de jogos e parque infantil,

valor de 31.789,00€.

assim como de uma nova vedação de todo o Centro

Por último, o terceiro lote é dirigido à Escola do 1º CEB

Escolar. Neste momento está já em fase final de

e JI das Barrocas, em Aveiro, a cargo da empresa Vitor

projeto de prolongamento do acesso ao Centro Escolar,

Abrantes – Consultoria e Projetos de Engenharia, Lda.,

uma mais-valia na segurança das operações de

pelo valor de 21.900,00€.

tomada e largada das Crianças.

boletim municipal aveiro

[15]

RUA CLUBE
DOS GALITOS
Está concluída a obra de requalificação da Rua do
Clube dos Galitos, tendo consistido na instalação de
uma nova conduta de abastecimento de água pela
AdRA, e pela intervenção da CMA na colocação de
uma nova pavimentação e marcação de sinalização
horizontal, numa área total de 2.735 m2.
A reabilitação do pavimento da Rua Clube dos
Galitos, junto ao Canal Central da Ria de Aveiro,
era uma necessidade, devido ao seu estado de

INAUGURAÇÃO
DA RUA DA MARITONA
E CONSELHEIRO
ARNALDO VIDAL
A CMA inaugurou em dezembro a obra de
reabilitação das Ruas da Maritona e Conselheiro
Arnaldo Vidal, num investimento de 260.000€.
A intervenção permitiu a alteração do pavimento
para betuminoso (eliminando o cubo de granito),

degradação atual.
A empreitada de reabilitação da Rua Clube dos Galitos
foi executada pela empresa Construções Carlos Pinho,
Lda., pelo valor de 67.006,80€ .

REQUALIFICAÇÃO
URBANA
EM ARADAS

instalando uma rede de drenagem de águas pluviais,

Com um valor de investimento de 75.000€, começará

criação de zonas de estacionamento e passeios,

em breve a obra de requalificação urbana da rua

melhorando a segurança da circulação para peões

Capitão Lebre, em Aradas, na zona envolvente à igreja e

e automóveis, tendo sido também instalada a rede

à Junta de Freguesia.

de distribuição de gás natural, um velho anseio da

A empreitada vai melhorar o espaço público e as

população que ali reside.

condições de segurança de peões e condutores.

[16]
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AVEIRO,
CIDADE DOS CANAIS
CANAL DOS BOTIRÕES
RENOVADO
Um dos inúmeros cartões-de-visita da Cidade, o Canal
dos Botirões, viu concluídas as obras de renovação das
suas margens no final do mês de janeiro.
Com o crescente tráfego pedonal e fluvial na zona, a
reabilitação garante a sustentabilidade e apresentação
de um dos mais emblemáticos pontos identitários
das gentes e tradições de Aveiro, num investimento
de 277.000€, realizado pela empresa Geonorte –
Geotecnia e Fundações Especiais, Lda..

ENVOLVENTE À PONTE
DE SÃO JOÃO
O investimento nos Canais Urbanos da Cidade
acontece também com o melhoramento das zonas
envolventes. Desta forma, a CMA avançou para a
requalificação da zona contígua à Ponte de São
João, obra já em curso através da empresa ASO –
Construções, Lda., pelo valor de 46.492,99€.
Aqui será uma nova área de estar e recreio infantil,
em harmonia com o jardim existente. Está ainda
considerado o aumento do mobiliário urbano, com a
implementação de bancos, papeleiras e bebedouros.
Da mesma forma, em termos ambientais, serão
plantadas novas espécies de árvores para aumento da
qualidade e embelezamento do espaço.
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SISTEMA
DAS ECLUSAS
Dando seguimento ao compromisso assumido de
reabilitar as infraestruturas existentes nos canais
urbanos da Ria de Aveiro, está na última fase de obra
a reabilitação do sistema de comportas e eclusa
principal no Canal das Pirâmides, com a substituição
da estrutura mecânica e pintura da ponte móvel.
Uma empreitada de 591.000€, essencial para a gestão
dos níveis de águas nos canais urbanos.

PONTE DO LAÇO
Decorre a bom ritmo a empreitada para a reabilitação
da Ponte do Laço, mais um investimento nos canais do
centro da cidade no valor de 249.720€, em execução
pela empresa Correcta Construções Lda. .
Depois da construção da nova Ponte de São João
(2017/2018) e da reabilitação dos muros do Canal
dos Botirões (2018/2019), a requalificação da Ponte
do Laço é mais um importante passo no cuidado e
renovação dos canais urbanos.

COMPORTA
DO CANAL DO PARAÍSO
Estão terminados os trabalhos de substituição da nova
comporta do Canal do Paraíso, realizada pela empresa
Poluic – Tratamento de Águas e Efluentes Industriais,
Lda., pelo valor de 294.000€.

[18]
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LIGAÇÃO EIXO-AVEIRO
Continua em execução a empreitada para a
reabilitação da ligação Eixo-Aveiro (antiga EN 230),
outro novo investimento de qualificação da rede viária,
promovendo a segurança e bem estar de peões e
condutores.
A obra, a cargo da empresa Manuel Francisco de
Almeida S.A., com um custo de 188.216,70€, acontece
em 2,1 km, entre a Rua das Arrotas e a passagem
de nível de Eixo e prevê ainda obras de colocação
de betuminoso, sinalização vertical e horizontal,
e infraestruturas de gás natural em cerca de 400
metros, nos arruamentos limítrofes à ex-EN 230.

PAVIMENTAÇÃO DA
ANTIGA EN 109
A CMA avança nos próximos meses com a
pavimentação da ex-EN 109 noutro troço da antiga
estrada nacional, depois de aberto o concurso público,

RUA DIREITA
DE ARADAS
Inicia-se em breve a reabilitação da Rua Direita em
Aradas, à empresa Civibérica - Obras Civis, S.A., pelo
valor de 198.000€.
Trata-se da reabilitação do troço da antiga EN 335,
entre a Rua Tenente Manuel Malaquias de Oliveira e

com o valor base de 337.441,60€.
A reabilitação vai acontecer entre a ponte sobre a ex-EN
335 junto ao Pingo Doce e o viaduto sob a Rua General
Costa Cascais, em Esgueira, numa extensão de 2,5 km.
Ao mesmo tempo está em fase de projeto a
requalificação do espaço público desta rodovia,
no troço da frequesia de Cacia entre a Vulcano e a
Navigator, ao longo de 2,2 km.

o entroncamento com a Rua dos Louros, na Quinta
do Picado.
A obra prevê intervenções ao nível da pavimentação,
sinalização vertical e horizontal, construção e
requalificação de passeios públicos e um troço
de infraestruturas de águas pluviais, entre a Rua
Tenente Manuel Malaquias de Oliveira e a Rua da
Parola.
Na presente empreitada encontra-se também
integrada a recarga betuminosa da Rua da Primagera.

RUA DO CARMO
E DO GRAVITO

URBANIZAÇÃO DO
CRUZAMENTO
ENTRE A ANTIGA EN 109
E A EN 235
Para a aprovação do licenciamento da loja da
Mercadona no terreno do antigo Matadouro, a
CMA acordou a execução de obras de urbanização
necessárias à boa sustentabilidade das acessibilidades
à superfície comercial e ao seu bom enquadramento
na envolvente urbana, assumindo a Irmãdona
Supermercados S.A., a execução de uma rotunda, no

Aguarda o visto do Tribunal de Contas a empreitada

cruzamento entre a antiga EN 109, a Rua do Sacobão e

de reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do Carmo,

o ramo de ligação entre a referida EN 109 e da Avenida

no centro da cidade, mais um investimento da CMA,

da Universidade / ex-EN 235, localizada ligeiramente a

de 516.389,81€, realizado pela empresa Ângulo Recto

Sul do atual cruzamento;

– Construções, Lda..

A execução destas obras tem um custo estimado de

A obra – de vital importância em termos urbanísticos

348.522,50€, e serão realizadas pela empresa Irmãdona

e rodoviários – vai intervir na pavimentação, nos

Supermercados, S.A., com a comparticipação da

passeios públicos, na rede de águas pluviais e na

CMA estimada em 42 por cento do valor total, que

iluminação pública.

corresponde a 147.601,92€.
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RUA DO
RIBEIRINHO
ESTRADA DE SÃO
BERNARDO
Iniciou-se a obra de reabilitação da Estrada de São
Bernardo, pela empresa Vítor Almeida & Filhos, S.A.,
pelo no valor de 235.393,75€.
Trata-se da pavimentação da referida Estrada,
colocação de sinalização vertical e horizontal,
infraestruturas de gás natural (em falta na Rua Cega),
qualificação de passeios, e também a pavimentação
e construção de infraestruturas de águas pluviais na
rua da Dória.

INTERVENÇÃO EM
11 ARRUAMENTOS

Inicia-se em breve a obra de construção da nova
passagem hidráulica da Rua do Ribeirinho está já em
fase de conclusão, numa operação conjunta entre os
Municípios de Aveiro e Oliveira do Bairro.
As chuvas do mês de novembro de 2018 provocaram
um arrastamento de solos e destruição de parte da
passagem hidráulica existente na Rua do Ribeirinho,
colocando em causa as condições de segurança para
a circulação automóvel, que se encontra cortada ao
trânsito desde então.

RUA DIREITA DE VERBA
A reabilitação da Rua Direita de Verba, adjudicada
à empresa Civibérica – Obras Civis, S.A., pelo valor
contratual de 433.700,00€, aguarda o visto do
Tribunal de Contas para poder ter início.
A obra tratará da instalação da rede de gás natural
numa extensão de 390 metros, para além das

Avançará em breve mais um investimento da CMA

infraestruturas de águas pluviais ao longo de todo

no Centro da Cidade, no valor de 350.000€, a ser

o traçado.

realizado pela empresa Rosas Construtores S.A..
As obras incidirão nos necessários arranjos
urbanísticos, com a recuperação de passeios,

RUA DO FREIXO, VERBA

redimensionamento de caldeiras para as árvores

Foi adjudicada a empreitada de reabilitação da

existentes, bem como a pavimentação e sinalização
horizontal e vertical, nos arruamentos que se
considerar necessário.
Arruamentos a reabilitar:
1. Rua D. Domingos da Apresentação (Esgueira)
2. Rua Afonso V

Rua do Freixo, pelo valor de 94.850,00€, à empresa
Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis Lda. e que
vai intervir na repavimentação da via, construção
de novas infraestruturas de águas pluviais e o
tratamento de sinalização horizontal e vertical.

5. Rua de Águeda

NOVA ROTUNDA
DO ISCA-UA

6. Rua de Oliveira de Azeméis

Decorre a bom ritmo a obra de reformulação do nó da

7. Rua de Passos Manuel

Avenida da Universidade (ISCA-UA), com a construção

8. Rua da Aviação Naval

de uma nova rotunda, num valor de 228.000€.

9. Rua Banda Amizade

Uma intervenção de enorme importância, que

10. Rua de São Sebastião

melhorará as condições de segurança de condutores,

11. Rua José Joaquim Lopes Lima

ciclistas e peões.

3. Rua Sebastião Lima
4. Rua Manuel Neves

[20]
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E AINDA...

NOVO PARQUE DE
ESTACIONAMENTO
ABERTO AO PÚBLICO

OBRAS EM CURSO:
> Loteamento da Boavista
> Mercado Manuel Firmino (terraços)
> Nova Escola Básica de São Bernardo
> Parque canino
> Qualificação do Museu Arte Nova
> Reperfilamento da Rua Capitão Lebre
> Requalificação da Estrada de São Bernardo
> Requalificação de Bairros Sociais no âmbito do PEDUCA
> Sistema de eclusas e comportas

Está em funcionamento um novo parque de
estacionamento provisório e gratuito, junto ao Hospital
Infante D. Pedro/CHBV e à Escola João Afonso de

OBRAS A INICIAR BREVEMENTE:
> USF Oliveirinha

Aveiro, após concluída a operação de demolição
e limpeza do espaço, que pertencia aos antigos
armazéns da Câmara Municipal.
Este terreno e o ainda ocupado pelo Estádio Mário
Duarte vão ser utilizados para a ampliação do Hospital
Infante D. Pedro, com construção de Edifícios para a

OBRAS ADJUDICADAS:
> Qualificação do Bairro Social da Cova do Ouro
> Qualificação da Rua Direita de Verba
> Requalificação da Rua do Gravito e Rua do Carmo
> Rua Direita de Aradas

Consulta Externa e para o Centro Académico Clínico,
dando cumprimento à execução do memorando
“Mais Conhecimento Melhor Saúde em Aveiro” (entre
a Universidade de Aveiro, a CMA e o CHBV, com o

CONCURSOS LANÇADOS:
> Passadiço da Praia de São Jacinto
> Talude da Rua Padre Arménio

envolvimento também da Universidade Nova de Lisboa
e da ARS Centro).

RENOVAÇÃO DA
ILUMINAÇÃO DO TÚNEL
DE SANTA JOANA
A CMA procedeu à manutenção e reparação da
iluminação do túnel da Avenida Santa Joana, entre o
dia 8, e o dia 11 de janeiro.
Um investimento na segurança dos condutores e na
qualidade das vias urbanas do centro da Cidade.

PROJETOS EM CURSO:
> Bairro da Misericórdia
> Canil Intermunicipal
> Estrada Dique ( ligação CMIA-Marinha da Troncalhada)
> Largo das 5 bicas
> Nova ponte no jardim junto à loja do Cidadão
> Qualificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho
> Qualificação da envolvente à Escola de Cacia
> Qualificação da envolvente à Escola de São Bernardo
> Parque de Lazer em Esgueira (antiga Carreira de Tiro)
> Reabilitação do Centro Histórico de Esgueira
> Requalificação da Rua Almirante Cândido dos Reis
> Requalificação da Rua Francisco Casal
> Requalificação dos Montes de Azurva
> Requalificação da Rua dos Ervideiros
> Rotunda Solar das Estátuas
> Rotunda da Vulcano
> Rua Mário Sacramento
> USF Eixo
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Universidade, a Ligação UA/Estação
da CP, os Canais Urbanos da Ria de
Aveiro, entre outros.
O Rossio, com a sua ligação íntima
plano estratégico de desenvolvimento urbano da cidade de aveiro

e próxima às “Pontes” e à Avenida
Dr. Lourenço Peixinho, à Ponte de

ROSSIO,

São João, à Ponte da Eclusa e aos
terrenos da Antiga Lota, é uma das

UMA NOVA
PRAÇA

peças dessa operação assim como
o Bairro da Beira-Mar e os Canais
Central e das Pirâmides.
A primeira versão do Estudo Prévio
do Projeto de Qualificação do
Rossio, considera os vários Estudos
de Base, os vários contributos
recebidos de Cidadãos, e as
opções debatidas com a Câmara
Municipal de Aveiro.
A. ESTUDOS DE BASE
1. ARQUEOLOGIA
A prospeção arqueológica
confirmou a presença das
fundações da Capela de São
João (do século XVII), tendo
sido terminados os trabalhos
necessários para esta fase de
projeto, ao mesmo tempo que
a DRCC solicitou a suspensão
dos trabalhos por discordar
de alguns dos métodos de
prospeção utilizados pelo
Arqueólogo responsável pelo

A Câmara Municipal de Aveiro

na Região Centro.

trabalho. O Arqueólogo em causa

prossegue o seu trabalho

Os eixos dessa operação estão

apresentou, em devido tempo, o

de execução do Plano de

polarizados, a nascente pelo

relatório solicitado pela DRCC,

Desenvolvimento Urbano da

Cais da Fonte Nova e pela Antiga

justificando os métodos utilizados e

Cidade de Aveiro (PEDUCA), numa

Estação da CP, a poente pela zona

apresentando o estado do achado.

operação integrada de qualificação

da Antiga Lota, no centro pelo

Não havendo mais trabalhos a

urbana com sustentabilidade ao

Rossio e pelo Largo do Museu

realizar, o achado vai ser agora

nível da mobilidade e da qualidade

de Aveiro/Santa Joana e da Sé

tapado para sua proteção com

urbana ambiental e socialmente

de Aveiro, a sul pelo Campus da

tela geotêxtil, até ao início da sua

equilibrada. Uma boa parte desses

Universidade de Aveiro e a norte

reabilitação aquando das obras do

investimentos são financiados

pela qualificação do centro de

Rossio.

pelos Fundos Comunitários do

Esgueira, sendo esses polos

Portugal 2020, tendo o PEDU da

unidos com ações de qualificação

2. INFRAESTRUTURAS VÁRIAS

Cidade de Aveiro, sido um dos

dos seus eixos de ligação, como

Foram realizados vários

projetos melhor classificados em

a Avenida Dr. Lourenço Peixinho,

estudos de caracterização das

termos de avaliação de qualidade

a Rua da Pêga, a Avenida da

infraestruturas existentes e feito o

[22]
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levantamento de necessidades de

a relação entre o jardim do

assim como a possibilidade de

outras infraestruturas atualmente

Rossio e a cave do parque de

instalação de esplanadas.

inexistentes, tendo sido assumidas

estacionamento, instalando-se

Junto ao Canal Central e ao Canal

operações de remodelação total

um Centro de Interpretação do

das Pirâmides vai manter-se larga,

(substituindo o existente) da rede

Achado e da História do Rossio

libertando-se dos obstáculos

de iluminação pública, da rede de

(CIAHR), que contará a história

instalados na faixa de terreno que

águas pluviais, a construção de

das várias vidas do Rossio, tendo

vai ocupar.

uma nova estação elevatória de

como pretexto base os achados

A Área Pedonal Central para

águas residuais e a construção de

arqueológicos da Capela de São

Eventos vai ter uma praça

um novo parque infantil com duas

João. A água será mantida à

pavimentada com betão poroso

zonas distintas.

superfície na área do achado, à

pigmentado, estando a si

No que respeita a novas

cota do nível freático a que se

agregadas áreas relvadas que

infraestruturas, é assumida a

encontra atualmente, integrando,

se vão somar para a fruição

construção da rede de distribuição

de forma controlada, a presença

de eventos que queremos se

de energia para carregamento de

da Capela num espelho de água.

realizem no centro do Rossio (o

motores elétricos de embarcações

O parque de estacionamento

que atualmente não é possível). A

(nomeadamente de Moliceiros),

será também um grande salão ou

área do Largo do Rossio assumirá

da bateria de sanitários

praça coberta para a realização de

o objetivo de promover com a Ria

públicos a instalar no parque de

eventos culturais, parte integrante

uma relação visual privilegiada.

estacionamento em cave, e de um

do CIAHR, dando a este espaço um

bar-esplanada.

carácter diferenciador e gerador

5. ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO

de dinâmicas culturais em espaço

Vamos proceder à instalação

3. TRÁFEGO E PROCURA DE

público. A estátua de João Afonso

de uma nova estrutura arbórea

ESTACIONAMENTO

de Aveiro será recolocada em zona

(mantendo algumas das árvores

Os resultados confirmam

central do Rossio para se articular

existentes), com elementos

a necessidade da oferta de

bem com o CIAHR.

de galeria típica ripícola, com

estacionamento automóvel no

elevado grau de rusticidade e

Rossio e a redução do tráfego

2. ÁREA RESERVADA A

adaptabilidade às características

nas ruas adjacentes ao Rossio

AUTOMÓVEIS

climáticas locais, aumentando o

em cerca de 40%, que vai ocorrer

Um dos objetivos deste projeto

número de árvores existente.

com uma gestão de tráfego mais

é a redução da área reservada a

condicionada.

automóveis e da quantidade de

6. ESTACIONAMENTO

automóveis a circular no Rossio.

O Parque de Estacionamento em

4. GEOTECNIA

A circulação automóvel vai fazer-se

cave, com capacidade para 263

Os resultados confirmam

num só sentido das “Pontes” para

lugares, terá luz e ventilação natural

a possibilidade técnica de

o Rossio até à frente do “Augusto”.

e acabamentos de qualidade para

construção do estacionamento

Isto conjugado com a ampliação dos

que possa cumprir bem as funções

em cave, usando a técnica das

passeios e a criação de uma zona de

definidas para o CIAHR.

paredes moldadas na contenção

coexistência entre veículos e Peões,

Serão colocados avisadores de

periférica como a mais fiável para

vai melhorar o conforto e a segurança

disponibilidade em cada uma

garantir uma execução mais rápida

das viagens efetuadas em modos

das entradas na zona do Rossio,

e risco muito reduzido ao máximo

suaves, ponderando-se a hipótese de

diminuindo o tráfego em circulação

tecnicamente possível.

existência de uma ciclovia dedicada.

à procura de estacionamentos.
Serão reservados lugares para

B. OPÇÕES PRINCIPAIS DO

3. A ÁREA PEDONAL

Moradores, com uma política

ESTUDO PRÉVIO

Junto aos Edifícios vai aumentar

tarifária específica, e diferenciada

1. O achado arqueológico da

de forma considerável, visando a

dos utilizadores não residentes.

Capela de São João vai ser

existência de passeios largos junto

Serão instalados postos de

musealizado, explorando a sua

à fachada urbana, melhorando as

carregamento rápido de veículos

cota de implantação para fazer

condições de conforto e segurança,

elétricos.
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NOTAS COMPARATIVAS:

Menos carros, mais área pedonal, mais área verde, mais árvores
Área reservada a automóveis:

existente 9.036 m2
concurso de ideias 5.435

Área pedonal junto aos edifícios:

existente 1.272 m2

m2

estudo prévio 4.332 m2

concurso de ideias 2.533

Área pedonal junto ao Canal:

existente 2.457 m2

m2

estudo prévio 2.929 m2

concurso de ideias 2.579 m2
estudo prévio 2.637 m2

> Redução de 52% de área para

> Aumento de 130% da área

> Aumento de 7% da área

os automóveis.

pedonal junto aos edifícios

pedonal junto ao Canal

> Menos 4704m2.

> Mais 1.657 m2.

> Mais 180 m2.

Área pedonal central para eventos:

Áreas verdes:

Árvores:

120
100
80
60
40
20
0

existente 2.127 m2
concurso de ideias 8.239

existente 6.405 m2

m2

estudo prévio 3.471 m2

concurso de ideias 2.247

existente 101 unidades

m2

estudo prévio 6.874 m2

concurso de ideias 78 unidades
estudo prévio 120 unidades

> Aumento de 63% da área

> Aumento de 7% das áreas

> Aumento de 19% no número de

pedonal central para eventos

verdes

árvores

> Mais 1.344 m2.

> Mais 469 m2.

> Mais 19 unidades.

Estacionamento à superfície:

Estacionamento em cave:

150

120

300
250
200

90
150
60
100
30

0

50
0

123 lugares

0 lugares

> Redução de 88% dos lugares de

0 lugares

300 lugares

estacionamento à superfície

14 lugares

263 lugares

> Menos 109 lugares
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7. ILUMINAÇÂO PÚBLICA

C. ESTIMATIVA DE CUSTO,

como por Fundos Comunitários

Instalação de uma nova rede de

FINANCIAMENTO E PRAZO DE

do Programa Regional Centro

Iluminação Pública, uniformizando

EXECUÇÃO

2020, ao qual a CMA já apresentou

colunas e aparelhos de iluminação,

O Estudo Prévio do Projeto do

candidatura no final de dezembro

com tecnologia led, criando

Rossio aponta para uma Estimativa

de 2018.

elevados níveis de harmonia,

de Custo da obra de cerca de 8,6

O Estudo Prévio aponta para um

conforto e segurança.

milhões de euros.

prazo de execução de obra de 18

O financiamento será assegurado

meses.

8. DRENAGEM SUPERFICIAL DE

por um investidor privado como

ÁGUAS PLUVIAIS

contrapartida da exploração do

Construção de um sistema de

parque de estacionamento (será a

drenagem de águas pluviais

maior parte do valor), que o Estudo

Mais informações em:

totalmente novo, com aumento

Prévio confirma como técnica

cm-aveiro.pt/inovacao/peduca/

da capacidade de recolha e

e financeiramente viável, assim

quadro-de-investimentos .

escoamento para o interior
do parque de estacionamento
onde estarão sistemas de
bombagem (incluindo descargas
de emergência) para transportar
a água da chuva para o sistema
global da Cidade. Serão também
instaladas comportas metálicas
para fecho total dos acessos ao
estacionamento, garantindo a sua
segurança.
9. ÁGUAS RESIDUAIS
Construção de uma nova estação
elevatória de águas residuais
(esgotos) numa área do parque
de estacionamento (em cave), em
substituição da existente junto
às “Pontes”, com remoção das
tubagens existentes nas Pontes.
10. O BAR-ESPLANADA E O PARQUE
INFANTIL enquadrados num Jardim:
na zona mais norte do Rossio vamos
instalar um jardim com uma clareira
e uma orla arbustiva, com uma
construção em madeira e vidro para
bar-restaurante com esplanada, e
um espaço de parque infantil.
11. A PRAÇA GENERAL HUMBERTO
DELGADO (AS “PONTES”)
O estudo prévio do projeto assume
a redução da área disponível
para a circulação automóvel e o
aumento da área pedonal.

IMPORTANTES PROJETOS
COMPLEMENTARES EM
DESENVOLVIMENTO
1. NOVA PONTE DE SÃO JOÃO, QUALIFICAÇÃO DA ECLUSA, MUROS DO 		
CANAL E PONTE DOS BOTIRÕES
Após a conclusão da obra da nova Ponte de São João e da nova comporta do
Canal do Paraíso, está em curso a obra de qualificação da Ponte dos Botirões
(Ponte do “Laço”), concluídas que estão as empreitadas de qualificação da
Eclusa (no Canal das Pirâmides) e de reforço dos muros do Canal dos Botirões.
2. NOVA PONTE SOBRE A ECLUSA E REPERFILAMENTO DA RUA DA 		
MARINHA DA TRONCALHADA
A sustentabilidade do acesso rodoviário ao Rossio e ao Bairro da Beira-Mar
vai ser predominantemente pela Ponte da Eclusa e pela Ponte de São João.
Este canal viário também vai ser fundamental para a gestão dos acessos aos
terrenos da Antiga Lota de Aveiro.
O estudo prévio aponta para um custo de cerca de 1,2 milhões de euros desta
obra, que assumimos realizar por a entendermos fundamental e absolutamente
necessária para garantir a boa acessibilidade ao centro da Cidade.
3. ORDENAMENTO DE TRÁFEGO E QUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA
BEIRA-MAR.
Em complemento aos estudos já realizados, vamos avançar com os projetos
para limitar e ordenar o tráfego e o estacionamento no interior do Bairro da
Beira-Mar, restringindo o acesso aos Residentes e à serventia do Comércio e
Serviços, assim como proceder à sua requalificação urbana.
4. QUALIFICAÇÃO DA RUA DO CLUBE DO GALITOS
Vamos realizar o projeto de reestruturação da Rua do Clube dos Galitos entre
as “Pontes” e a Rotunda da Salineira (no nó da A25), com seguimento ao longo
da margem sul do Canal das Pirâmides até à Ponte da Eclusa, com um circuito
pedonal com qualidade.
5. PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE AUTOCARROS
Com a construção de um parque de autocaravanas no novo parque de
estacionamento a nascente da Estação da CP, o espaço ocupado pelo
atual parque de autocaravanas será qualificado e adaptado para parque de
estacionamento de autocarros de turismo, privilegiando a circulação pedonal de
ida e volta deste local para o Rossio.
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RUA DA PEGA
Com o objetivo de melhorar os eixos de circulação pedonais e cicláveis,
privilegiando a qualificação do espaço público, o reforço da estrutura
ecológica, a frente-Ria e a sua relação com a envolvente próxima
(Universidade de Aveiro e centro da Cidade), a CMA deliberou aprovar o
projeto de execução e a abertura de procedimento por concurso público
para a qualificação da Rua da Pega, pelo valor base de 2.326.998,95€.
A solução desenvolvida – no projeto agora aprovado – prevê, a
reorganização do cruzamento entre a Rua Condessa Mumadona, a Rua
dos Santos Mártires, a Rua Calouste Gulbenkian e a Rua da Pega, a
qualificação do percurso ciclável existente e a criação de uma passagem
pedonal que servirá também os velocípedes, a par do viaduto da Rua
Condessa Mumadona.
Com esta obra, a CMA valoriza uma importante frente-Ria e via urbana
da Cidade, promovendo também a sua componente lúdica e turística,
e melhorando as condições e a relação entre os vários modos de
mobilidade (pedonal, ciclável, automóvel).

COVA DO OURO
Na sequência do Concurso Público
para a execução das obras de
recuperação das habitações
sociais da Cova do Ouro, a CMA

BAIRRO DE SANTIAGO

decidiu adjudicar a empreitada à
empresa Xavieres, Lda., pelo valor
de 91.888 €.
Construídas no início dos anos 70,

Continua a bom ritmo a empreitada de requalificação de 12 edifícios

os edifícios não voltaram a sofrer

de habitação social no Bairro de Santiago, num valor de investimento

obras de fundo, com exceção da

de 1,8 M€.

substituição das coberturas.

A empreitada está a ser executada pela empresa Ponto Urbano –

Em condições deficientes de

Consultores Imobiliários Lda., e intervém nas fachadas, coberturas,

conservação e habitabilidade,

canalizações, isolamento térmico, acústico e na renovação da

a presente empreitada tratará

imagem dos edifícios.

de remodelar por completo as

Ao mesmo tempo aguardamos os visto do Tribunal de Contas para

habitações, com destaque para a

que seja possível a entrada em obra de mais oito blocos.

remodelação das suas paredes,

A CMA prossegue a linha política de primazia à ação social, com

pavimentos, mobiliário de cozinha,

a recuperação de edifícios e atividades de formação, integração e

casas de banho, redes de águas,

desenvolvimento de competências pessoais e sociais aos nossos

saneamento e sistema elétrico.

concidadãos.

A Câmara Municipal de Aveiro preparou, pelo quinto ano
consecutivo, o programa “Boas Festas em Aveiro” que
assinalou de 1 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de
2019 o Natal, a Passagem de Ano e as Festas de São
Gonçalinho de Aveiro.
A iniciativa #saiprarua, a animação na noite da
Passagem de Ano ou os “Sabores com Tradição” em
tempos de São Gonçalinho foram os grandes destaques.
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AVEIRO ENTRUDO
FESTEJOU O INFANTIL
O Entrudo celebrou-se nas ruas da Cidade com o já famoso desfile
infantil, que juntou perto de três mil crianças das escolas públicas,
privadas e cooperativas de ensino, do pré-escolar ao 1.º Ciclo do
Ensino Básico no centro de Aveiro, uma ação organizada pela
Câmara Municipal de Aveiro.
Com o Entrudo Infantil reviveu-se o carnaval genuíno e espontâneo
português, e que teve o seu ponto mais alto com a passagem pela
Avenida Dr. Lourenço Peixinho onde foram instaladas bancadas
abertas onde a população pudesse possa assistir à passagem dos
mais novos, pela via mais icónica da Cidade.
O desfile contou com imensa cor e alegria, num percurso iniciado
na Praça Marquês de Pombal com passagem pela Rua dos
Combatentes da Grande Guerra, Rua de Coimbra, Praça General
Humberto Delgado (Ponte-Praça), Av.ª Dr. Lourenço Peixinho,
Travessa do Mercado, Praça do Mercado (Manuel Firmino),
terminando nos jardins do Cais da Fonte Nova.
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MÚSICA
NA ESCOLA
JUNTOU
MAIS DE 3200
ALUNOS
No âmbito do Programa de Ação Educativa do
Município de Aveiro (PAEMA) para o ano letivo de
2018/19, a CMA com a colaboração da Orquestra
Filarmonia das Beiras, promoveu mais uma edição
da iniciativa “Música na Escola”, destinada a todos
os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB)
do Município, tendo-se contabilizado mais de 3200
crianças.
O evento teve lugar de 19 a 21 de fevereiro, no Centro
de Congressos de Aveiro e no domingo, dia 24, com
Concerto Família no Teatro Aveirense, num momento
de partilha e interação entre as Crianças e os seus
Familiares.
Sob o mote “Quem manda aqui?”, na edição de 2019, a
encenação explorou vários aspetos da pequena ópera
cómica “La Serva Padrona” (“A Criada Patroa”), do
compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi.

CORTA MATO
ESCOLAR
O Parque da Cidade de Aveiro recebeu em dezembro a
primeira edição do Corta Mato do Município de Aveiro,
destinado a todos os alunos dos Agrupamentos e
Escolas de Aveiro.
Numa iniciativa que contou com a participação de
cerca de 1500 pessoas, entre alunos, professores,
auxiliares e staff técnico, a CMA prossegue assim
na sua estratégia política de prioridade à educação
e ao desporto, com o fomento da atividade física, a
difusão da competição saudável entre alunos, bem
como promoção do intercâmbio entre Agrupamentos
e Escolas.

GALARDÃO
ECO-ESCOLAS
Referente ao último ano letivo, 29 escolas do
Município de Aveiro receberam as Bandeiras Verdes
e os prémios dos desafios lançados pelo programa
ambiental “Eco-Escolas”.
Estas escolas destacaram-se pelo trabalho que foram
desenvolvendo no seu dia-a-dia na área ambiental. A
sessão teve lugar no Centro de Congressos de Aveiro
e contou com cerca de 300 pessoas, entre alunos,
professores, educadores e encarregados de educação.
Houve ainda tempo para o concerto dos “Eco
Percussion”, a banda que faz música através de
elementos reciclados.
O Galardão Eco-Escolas faz o reconhecimento
do trabalho de todos os que contribuíram para
tornar mais sustentável o dia-a-dia da escola e da
comunidade onde esta se insere.
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INTEGRAÇÃO DE
ESTUDANTES
INTERNACIONAIS
A CMA em estreita parceria com a Universidade de
Aveiro (UA), a Associação Académica da Universidade
de Aveiro (AAUAv) e a “Erasmus Student Network”
de Aveiro (ESN), assinaram um protocolo que visa
apoiar a integração dos estudantes internacionais
da Universidade de Aveiro, na sociedade e cultura
aveirense.
Com o objetivo de proporcionar experiências
integradoras, multiculturais, facilitadoras de partilha
e do crescimento intercultural dos estudantes, a
CMA oferece a estes alunos várias atividades do foro
cultural, como a visita aos Museus de Aveiro, que
inclui a passagem pelo Museu de Aveiro | Santa Joana,
o Museu da Cidade de Aveiro, a visita ao Ecomuseu
Marinha da Troncalhada e ao Centro Municipal de
Interpretação Ambiental (CMIA).
Aveiro no espaço internacional
Com esta ação, a Câmara Municipal pretende promover
a relação dos nossos concidadãos com os nossos
estudantes, em específico os de outras nacionalidades,
procurando o desenvolvimento do multiculturalismo
e a divulgação de Aveiro, Universidade e Município
além-fronteiras. Esta ação é também resultado da
participação de Aveiro na Rede EUniverCities, cujo
próximo encontro internacional está agendado para o
início de maio, em Aveiro.

REUNIÃO DA ESTAÇÃO
NAÚTICA DE AVEIRO
A Estação Náutica de Aveiro teve o seu momento de
apresentação aos demais parceiros e entidades a nível
nacional, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que se
realizou de 13 a 17 de março, na FIL.
Este foi o momento para promover o Município e dar a
conhecer as amplas ofertas desportivas e de lazer, que
se podem realizar em meio aquático em Aveiro, de São
Jacinto ao Baixo Vouga Lagunar.
A complementaridade da oferta turística, as atividades
desportivas ligadas ao contexto natural e a promoção
de novos produtos turísticos a nível internacional, são
algumas das oportunidades da Estação Náutica, que
queremos utilizar bem.
Já no mês de janeiro tinha-se realizado a primeira
reunião de trabalho com os parceiros da Estação
Náutica do Município de Aveiro, dando seguimento ao
processo de certificação das primeiras 15 Estações
Náuticas.
Esta reunião teve como principal objetivo a constituição
de uma Comissão de Gestão Local, a definição do
Plano de Atividades, bem como a análise do Acordo
de Parceria que será assinado numa cerimónia de
apresentação pública da Estação Náutica, a realizar no
Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto.
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AVEIRO
COM TRÊS
AUTOCARROS ELÉTRICOS
Veja mais aqui:

A Câmara Municipal de Aveiro e a Transdev Portugal e Espanha
apresentaram três novos veículos 100 por cento elétricos da
Aveirobus.
Com capacidade para transportar mais de 60 passageiros, os
autocarros elétricos estão equipados com motores elétricos de

ECOCENTRO
MUNICIPAL

700V e potência máxima de 160kW.
Aveiro beneficia, assim, de toda a experiência e know-how que

Está adjudicada a prestação de

o Grupo Transdev tem na Europa, onde para além de ter sido o

serviços para a elaboração do

primeiro operador de autocarros elétricos, é igualmente líder em

projeto de execução do Ecocentro

mobilidade com emissões zero, afirmou Pierre Jaffard, CEO da

Municipal de Aveiro, a construir na

Transdev Portugal e Espanha, frisando que, "à semelhança do que

Área de Atividades Económicas

já acontece em diversos países europeus, a Transdev está já apta

Aveiro Norte – Zona Industrial

a introduzir em Portugal soluções de transporte com recurso a

de Taboeira, à empresa Noutel &

fontes de energia 100 por cento limpas e adaptadas à medida das

Sá Marques, Lda., pelo valor de

necessidades dos municípios e empresas".

16.400€.

Para o Presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, "a aposta

O Ecocentro Municipal servirá

no crescimento da qualidade total da mobilidade e dos transportes

para receber contentores de

públicos no Município de Aveiro, passa pela introdução nas

grandes dimensões, com materiais

operações do modo elétrico, um contributo relevante para a

diversos, que serão posteriormente

qualidade ambiental e mais um incentivo para a sua utilização

encaminhados para valorização e

pelos Cidadãos. Estes três autocarros elétricos são mais um

tratamento tendo em vista a sua

testemunho da boa qualidade da parceria entre o Grupo Transdev

reciclagem.

e a Câmara Municipal de Aveiro, tirando proveito dos Fundos
Comunitários do Portugal 2020”.
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160 NOVAS
ÁRVORES NO
PARQUE DA
CIDADE
Foram mais de 160 novas árvores
no Parque da Cidade de Aveiro
(Parque Infante D. Pedro e Parque
dos Amores), num investimento
da Câmara Municipal de Aveiro de
17.584,10€ (+IVA), pela empresa
Krakatoa Jardim.
Depois de ter sido apresentada a
renovada imagem do Parque da
Cidade de Aveiro (constituído pelo
Parque da Baixa de Santo António,
Parque Infante D. Pedro e no Parque
dos Amores), a CMA segue a opção
política de valorização ambiental da
Cidade e de seu Parque, com a sua

1200 ÁRVORES PLANTADAS
EM SÃO JACINTO
O Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, de Cacia, o Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Associação
AGORA, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro promoveram a
plantação de cerca de 1200 árvores na Reserva Natural das Dunas de
São Jacinto (RNDSJ).
Esta ação é o resultado prático do projeto de educação ambiental
promovido pelo Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe
denominado “Greenhouse – A Plantar Aveiro!”, que através da
sementeira de bolotas de várias espécies de carvalhos, e muitas outras
plantações efetuadas pelos alunos, obteve-se as árvores que foram
plantadas na RNDSJ.

qualificação e arborização.
Após várias tempestades que
ocorreram nos últimos anos, o
Parque Infante D. Pedro perdeu algum
do seu património arbóreo, sendo por
isso necessário proceder à plantação
de 37 novas árvores, com o objetivo

da flora portuguesa, adaptadas às

DIA MUNDIAL
DA ÁRVORE E DA FLORESTA

condições climatéricas da cidade.

Assinalando o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, a Câmara

Ao invés, o Parque dos Amores,

Municipal dinamizou durante todo o dia 21 de março, várias

construído recentemente, apresentou

atividades de educação ambiental no Parque Ribeirinho da Pateira de

sempre um défice de árvores,

Requeixo dedicadas aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

causado pela não sobrevivência de

Com a ajuda do Presidente da Câmara Municipal, os alunos plantaram

um número significativo de espécies

várias espécies florestais autóctones (carvalhos), por se tratarem de

aquando da sua plantação.

árvores folhosas e de baixa inflamabilidade, no âmbito da execução

O centro da Cidade de Aveiro recebeu,

dos vários projetos de arborização e rearborização das áreas ardidas.

de densificar o estrato arbóreo
através de espécies autóctones

assim, através deste forte e planeado
investimento, novas grandes zonas

Sensibilizar e educar os mais novos

de sombra e maior conforto neste

A atividade anual, que envolveu a equipa técnica da CMA e as

espaço de recreio ativo, reforçando

entidades que integram a Comissão Municipal de Defesa da Floresta,

o coberto verde, ao longo de todo o

visou sensibilizar e educar a população escolar para a importância

Parque da Cidade de Aveiro.

da defesa da floresta contra incêndios.
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PORTUGAL É
MEMBRO DAS
CIDADES CERÂMICAS
EUROPEIAS
Desde o dia 13 de dezembro, que Portugal, a par da
Alemanha, Polónia e República Checa, é membro
da AeuCC – Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial de Cidades Cerâmicas, que já era constituído
pela Itália, França, Espanha e Roménia.
Trata-se de uma plataforma, prevista na Estratégia

BIENAL DE CERÂMICA
EM EXPANSÃO
INTERNACIONAL

Europeia 2020, para promover e apoiar o crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo da Europa, no
quadro das políticas de coesão económica, social
e territorial com o objetivo de facilitar e promover a
cooperação transnacional e interregional valorizando
este produto ligado ao imaginário e património cultural

A Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro

do continente europeu.

registou para a sua edição de 2019 um crescimento de
96 por cento, no número de candidaturas à exposição,

Assembleia geral da APTCVC em Aveiro

face ao ano de 2017 (de 125 em 2017, para 245 em

Em Portugal, a Associação das Cidades e Vilas Cerâmicas

2019). A diferença é ainda maior quando comparamos

(APTCVC) realizou no dia 4 de janeiro a sua assembleia

com o ano de 2015, quadruplicando o número de

geral anual, no Museu de Aveiro / Santa Joana.

candidatos (em 2015 foram apenas 60).
Estes resultados evidenciam a expansão internacional
da Bienal, com o aumento, também significativo no
número de nações participantes, registando-se 34
países com candidaturas efetuadas, face a 19 países
em 2017 e somente seis países em 2015.
O júri para a 14.ª edição da Bienal Internacional de

IGREJA DAS
CARMELITAS COM
GESTÃO MUNICIPAL

Cerâmica Artística de Aveiro, que terá lugar de 2 a 30
de novembro é o norueguês Torbjørn Kvasbø, um dos

Foi assinado um Protocolo de Colaboração entre

maiores e mais premiados artistas internacionais na

a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), a

área da cerâmica artística e Presidente da Academia

Câmara Municipal de Aveiro e a Paróquia da Glória,

Internacional de Cerâmica, com sede em Genève

relativo à gestão corrente do Templo, permitindo a sua

(Suíça) e associada à UNESCO.

qualificação e abertura ao público.

A Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro

O acordo alcançado entre a DRCC e a CMA permite que

constitui uma referência internacional neste setor

a gestão da Igreja das Carmelitas passe da DRCC para

cultural e artístico desde 1989, contribuindo para

a CMA, que através do Pacto para o Desenvolvimento

a produção de cerâmica artística contemporânea

e a Coesão da Região de Aveiro onde ficou definida

através do estímulo à experimentação e à criatividade,

a verba de 170.000€ do Centro 2020 para financiar

constituindo-se como um polo dinamizador de novas

uma intervenção de qualificação da Igreja, esta possa

tendências da cerâmica.

finalmente ser concretizada.
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MUSEUS DE
AVEIRO COM ANO
DE EXCELÊNCIA

Consolidação do crescimento
e estratégia dos últimos anos

continua a evidenciar o ponto
máximo de visitantes no mês maio
(9.306), em virtude do seu papel

O ano de 2018 fica marcado para os Museus de Aveiro – Museu de

central nas comemorações de Santa

Aveiro/Santa Joana, Museu da Cidade, Museu Arte Nova e Ecomuseu

Joana e do Dia do Município, a que

Marinha da Troncalhada – por um aumento efetivo no número de

se junta, as comemorações do Dia

participantes nas atividades e nos visitantes, consolidando a sua posição

Internacional dos Museus e a Noite

ao nível dos Museus mais visitados do país, com novo crescimento face

Europeia dos Museus.

ao ano anterior de 7,16%, de 130.643 em 2017, para 140.004 visitantes
em 2018, isto depois de no ano de 2017 ter ultrapassado, pela primeira

Museu da Cidade de Aveiro

vez, a barreira dos 100.000 visitantes.

duplica número de visitantes

A realização do Boas Festas em Aveiro, o Entrudo Infantil, os

O Museu da Cidade de Aveiro,

dias internacionais dos Monumentos e Sítios e dos Museus, as

no conjunto dos seus núcleos

Comemorações do Feriado Municipal, o Dia Mundial da Arte Nova, as

(Museu da Cidade, Museu Arte

exposições: Aveiro, Tesouros; Corpo, Abstração e Linguagem na Arte

Nova e o Ecomuseu Marinha da

Contemporânea Portuguesa (organizada em conjunto com o Museu

Troncalhada), revela também um

de Serralves); bem como a organização do Seminário Internacional

crescimento sólido e que traduz a

de Curadores – CreArt, foram alguns dos eventos que fizeram parte

consolidação da posição do Museu

da estratégia política e de planeamento de gestão museológica, que

no panorama Municipal, Regional

concretizaram os excelentes resultados para os Museus em 2018.

e Nacional – de 75.466 em 2017,
para 81.875 em 2018.

Internacionalização e programação planeada
A integração dos Museus de Aveiro em projetos europeus como o CreArt,

O sucesso obtido ao longo dos

e em Redes como as cidades “Cencyl” e a “Réseau Art Nouveau Network”

últimos anos é fruto da aposta

reforçaram a sua visibilidade internacional e contribuíram, também,

de querer fazer mais e melhor,

como polos de cultura atrativos de novos públicos. Outro dos fatores

do trabalho de planeamento,

decisivos, a ter em linha de conta, é a existência de um programa regular

dinamização e requalificação dos

de atividades que, com o decorrer do tempo, tem consolidado a imagem e

diversos espaços museológicos,

a afirmação dos museus e fidelizado segmentos de público.

que terá continuidade em 2019 e da
estratégia política que soube tirar

Museu de Aveiro / Santa Joana aumenta visitas em meses

o melhor proveito do crescimento

com menos fluxo

turístico para potenciar o que de

Em linha com todos os homólogos, o ex-libris dos Museus de Aveiro

melhor o Município e a Cidade de

registou um aumento de visitantes de 5%. O Museu de Aveiro/Santa Joana

Aveiro têm para oferecer.
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EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

“O
SURREALISMO
EM PORTUGAL”

“MATANÇA
PELA FOME:
GENOCÍDIO
DO POVO
UCRANIANO”
O Consulado da Ucrânia no
Porto trouxe à cidade de Aveiro
a exposição foto-documental
"Matança pela fome: genocídio

©KEITH LADZINSKI

EXPOSIÇÃO

De 26 de janeiro a 2 de março,

desconhecido do povo ucraniano”,

o Museu da Cidade acolheu a

que esteve patente na Galeria

exposição de pintura “O Surrealismo

Morgados da Pedricosa, de 27 de

em Portugal” da Fundação

dezembro de 2018 a 27 de janeiro

NATIONAL
GEOGRAPHIC
EXODUS

Cupertino Miranda.

de 2019.

A Galeria da Antiga Capitania

Uma mostra itinerante da Fundação

Tratou-se da apresentação de 40

recebeu a exposição de dezenas de

Cupertino Miranda, detentora do

fotos que ilustram o drama sofrido

fotografias dos mais conceituados

Centro Português do Surrealismo,

pelo povo ucraniano durante o

autores internacionais trazidos no

que através do seu Museu e

período entre os anos de 1932 –

âmbito do “National Geographic

Biblioteca tem procurado dar a

1933, que ficou conhecido como a

Exodus Fest 2018”.

conhecer o seu acervo, os artistas

“Grande Fome” ou o “Holodomor”,

Depois do sucesso do ano anterior,

e autores, ao mesmo tempo

o qual devastou principalmente

a segunda edição da exposição

que procura a valorização do

o território da Ucrânia (integrada

National Geographic reuniu

movimento artístico e literário que

então na URSS).

dezenas de fotografias de viagem e

é o surrealismo, nascido em Paris,

A CMA associou-se à Assembleia

aventura, de conceituados autores

no século XX, mais precisamente na

da República Portuguesa, ONU,

internacionais, entre os quais,

década de 1920.

Parlamento Europeu, UNESCO,

Céline Cousteau, Timothy Allen,

As peças mais relevantes de pintura

Organização para a Segurança

Jennifer Adler, Rob Withworth,

e escultura dos principais autores

e Cooperação na Europa/OSCE

William Allard, Eduardo Leal, Jody

nacionais desta corrente artística

e à Assembleia Parlamentar do

MacDonald, Matthieu Paley, Keith

marcaram a sua presença em

Conselho da Europa, onde este

Ladzinski, Benjamin Von Wong e

Aveiro.

assunto mereceu especial atenção.

Michael Clark.
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FESTAS EM
HONRA DE
SÃO
GONÇALINHO
A PATRIMÓNIO
NACIONAL
Em estreita articulação com a
Mordomia de São Gonçalinho e
com a Paróquia da Vera Cruz, a
CMA iniciou formalmente junto
da Direção Geral de Património
Cultural, o processo de submissão
da candidatura das “Festas em
Honra de São Gonçalinho”, a
Património Imaterial, integrando o
inventário nacional (Matriz PCI).
«Para ser possível esta candidatura,

com selo de
qualidade
atribuído a
festivais europeus
de referência

as três entidades prepararam

O Festival dos Canais recebeu o EFFE Label (Europe for Festivals,

um documento de inventário e

Festivals for Europe), um selo de qualidade europeu atribuído a

fundamentação histórica e de

Festivais de referência, que reconhece o seu trabalho no campo

outros elementos, incluindo as

das artes, envolvimento comunitário e abertura internacional.

ações de salvaguarda e parecer

Com a atribuição do EFFE Label, o Festival dos Canais irá receber

técnico especializado.

ainda uma menção especial no site FestivalFinder.eu, e fica

A CMA, a Mordomia de São

também a concurso para os prémios EFFE, que serão conferidos

Gonçalinho e a Paróquia da Vera

por um júri internacional, ainda durante este ano.

Cruz assinalaram assim o dia de

Ao mesmo tempo, o Festival vai fazer parte da campanha de

São Gonçalinho em 2019, com a

promoção internacional da EFFE, em conferências de imprensa

entrega da candidatura, a fim de

e atividades nacionais do selo EFFE, tendo acesso a uma rede

classificar as “Festas em Honra de

internacional de Festivais.

São Gonçalinho” como Património
Nacional Imaterial.

O Festival dos Canais realiza-se este ano, de 17 a 21 de julho.

2018

FOTOGRAFIA
Faixa Etária [12-17]
Prémio
Francisca Correia Pinto Ferreira | “Brota, Murcha”

17º

Menção Honrosa
Francisca Correia Pinto Ferreira | “Foto síntese”

O Museu de Aveiro/Santa Joana acolheu a 23 de
fevereiro a exposição do concurso Aveiro Jovem
Criador 2018 – dia em que aconteceu a Cerimónia
de Entrega dos Prémios da 17.ª edição do concurso,
seguida da inauguração da exposição dos melhores
trabalhos apresentados a concurso. A exposição
esteve patente até ao último dia 24 de março.
Neste concurso de âmbito nacional, dirigido a jovens
com idades dos 12 aos 17 e dos 18 aos 35 contou-se
com um total de 142 candidaturas, sendo que foram
atribuídos oito prémios, duas Menções Honrosas de
Autor e 20 Menções Honrosas, para as áreas de Arte
Digital, Escrita (conto), Fotografia, Música e Pintura.
ARTE DIGITAL
Faixa Etária [12-17]
Prémio
Rita Rodrigues Geirinhas | “Recreação”
Faixa Etária [18-35]
Prémio
João Manuel Neto Anjos, Daniela Domingues Gonçalves, Ivo
José de Oliveira Amaro | “O ilustre álbum de Ramires”
Menção Honrosa
Pedro Daniel da Costa Ferreira | “(Un)evenness”
Ricardo Miguel Ladeira de Carvalho | “Salgado”
Sara Sofia Faria Costa de Villena | “Surreal Collages”
Inês Osório de Castro Ribeiro Monteiro | "Da Série, Cardumes:
Períodos de Formação de um dado Sistema Orgânico"
Albano José Carneiro Leal Ribeiro | “Peculiar”
ESCRITA
Faixa Etária [18-35]
Prémio
Bruno Miguel da Silva Pereira | “O que são os mortos?”
Menção Honrosa
Pedro Gil Teixeira de Lima e Silva | “Display of Public Infection”
José Júlio Oliveira Limpo Trigueiros| “Crónicas de outros
homens”
Ana Isabel Noronha da Cunha Tomás Costa| “O lado esquerdo”
Luiza Yonamine Paiva| “A rapariga que roubava limões”

Ana Francisca Ferreira Venâncio | “Staring”
Faixa Etária [18-35]
Prémio
Miguel Castelhano de Campos Paula | “Memórias”
Menção Honrosa
Miguel Castelhano de Campos Paula | “Contrastes”
Juliana Rego de Oliveira | “Na memória reina o rosto
animal”
Inês Rodrigues Valente | “Feronia”
MÚSICA
Faixa Etária [18-35]
Prémio
Gerson de Sousa Batista | “Volta à Terra”
Menção Honrosa
Rute Margarida dos Santos Ferreira |“Dedicado a ti”
Jorge Alberto Sarabando Pandeirada |“Tomorrow”
João Samuel Ferreira da Silva | “Caminhos”
David Alexandre Soares Carracha | “Quem sou?”
PINTURA
Faixa Etária [12-17]
Prémio
Carolina Nolasco Dubert | “Génese”
Menção Honrosa
Bárbara Duarte de Melo| “Viajante no tempo”
Faixa Etária [18-35]
Prémio
Madina Ziganshina | “O Deus das grandes e das pequenas
coisas”
Menção Honrosa
Pedro Oliveira Rodrigues e Vaz da Cunha | “Fábrica |de
sonhos”; “Permissão para matar | patinho feio, mau, podre
e ignorante”
Tiago Verdade de Oliveira | “PV-ensaio de empilhamento
com xação circular 2/4”; “PV-ensaio de empilhamento
com fixação circular 3/4”
Neide Cordeiro Carreia | “A Grande roda”
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O desassoreamento de um milhão de metros cúbicos
de sedimentos numa extensão de 95 quilómetros prevê
um conjunto de operações para dragagem dos fundos
dos canais da Ria de Aveiro e deposição dos respetivos
sedimentos em margens e amotas para reforço de
zonas baixas ameaçadas pelo avanço das águas.

“MAIS INVESTIMENTO
NA RIA DE AVEIRO”
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José
Ribau Esteves, alertou para a importância de se
assumir no âmbito do quadro de Fundos Comunitários
Pós-2020 e no Plano Nacional de Investimentos, PNI
2030, “mais investimento na Ria de Aveiro, para que

REGIÃO
DE AVEIRO DIGITAL

possamos ter mais operações de qualificação, de

Ferramentas tecnológicas, poupança de tempo e

valorização e de desassoreamento de que a Ria de

menos custos para os Cidadãos. Uma administração

Aveiro está tão necessitada”.

mais ágil e eficiente com ferramentas de decisão

O também Administrador da Polis e Presidente da

mais transparentes, céleres e vantajosas.

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
(CIRA) falava no seu discurso de celebração do 10.º

O RAD – Região de Aveiro Digital é um projeto muito

aniversário da constituição da Polis Litoral Ria de

importante de modernização administrativa, de

Aveiro, momento importante, que serviu também para

capacitação institucional, de aumento do nível de

a assinatura do contrato de desassoreamento da Ria,

eficiência na relação da Administração Local com

celebrado em Ovar.

os Cidadãos e com as Empresas, assim como da

O contrato para a dragagem da laguna foi adjudicado

transparência da gestão pública.

por 17,5 milhões de euros às empresas ETERMAR

Com o RAD executamos um investimento total de

– Engenharia e Construção S.A., Manuel Maria de

2.851.816,50€, materializando um projeto que se

Almeida e Silva & CIA. S.A. e Rhode Nielsen AS –

iniciou em 2017 com a candidatura ao Centro2020,

Sucursal em Portugal e aguarda agora visto do Tribunal

seu principal financiador, e que terá o seu epílogo em

de Contas para que se possam dar inicio aos trabalhos.

setembro próximo, e que conta já com resultados

Apesar da importância do contrato e de se tratar “da

visíveis para as Câmaras Municipais e para os

maior obra da Polis Ria de Aveiro, em envergadura

Cidadãos, nomeadamente através de sites de Câmaras

física e financeira, e em importância de múltiplas

Municipais associadas da CIRA, tornando-os mais

valências”, o Presidente da CIRA sublinhou o tempo

apelativos, mais úteis e com novas aplicações que

a mais para se chegar ao dia de hoje, foram “dez

tornam mais fácil e eficaz o uso destas ferramentas.

longos anos de luta e de trabalho, após 1.500.000€ de

Cerca de 25 novos serviços estarão disponíveis para

investimento em projetos, após a realização de estudos

todos os utentes de forma harmonizada, permitindo

muito importantes e de vários absurdos dispensáveis

poupanças de tempo consideráveis. Uma empresa que

que tivemos de gerir e de ultrapassar. E tudo devia ter

precise de solicitar uma licença de ocupação de espaço

acontecido em muito menos tempo”, tendo em conta

público, ou vários serviços na área do urbanismo,

“a pegada ecológica muito negativa por tão demorado

saberá que o formulário a preencher será igual para

percurso”, referiu.

toda a Região de Aveiro, permitindo poupar recursos.

[38]

boletim municipal aveiro

Aveiro
STEAM City
APRESENTAÇÃO
PÚBLICA
NO TEATRO
AVEIRENSE
No dia 8 de março, a Câmara Municipal
de Aveiro (CMA) realizou a sessão de
apresentação pública do projeto “Aveiro
STEAM City”, que contou com a presença do
Presidente da CMA, José Ribau Esteves e do
Comissário Europeu, Carlos Moedas, assim
como dos Lideres das Entidades Parceiras
da CMA neste importante projeto. Na sessão
esteve também presente um representante
do Programa Comunitário financiador deste
projeto, o “Urban Innovative Actions”.
Neste evento apresentámos de forma
detalhada os objetivos e atividades do projeto
“Aveiro STEAM City”. A CMA é líder desta
operação, onde conta com o importante
envolvimento da Universidade de Aveiro, da
Altice Labs, do Instituto de Telecomunicações,
da INOVARIA e do CEDES.
O projeto “Aveiro STEAM City” é cofinanciado
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional – FEDER, através do programa “Urban
Innovative Actions”. O seu investimento global
é de 6.115.915€ com um apoio FEDER de
4.892.732€.
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CIDADE
JAPONESA DE
OITA VISITOU
AVEIRO

EMBAIXADOR
DO IRÃO
VISITOU
AVEIRO

NOVA
NEWSLETTER

O Presidente da Câmara Municipal

O Presidente da CMA recebeu,
a 4 de dezembro, nos Paços

munícipes e concidadãos, através

de Aveiro recebeu no dia 18 de
dezembro, o Vice-Presidente

do Concelho, o Embaixador

da Câmara Municipal de Oita,

Plenipotenciário do Irão em

Japão, Akira Kudo, em visita

Portugal, Hossein Gharibi.

oficial da delegação japonesa à

O encontro teve como principal

cidade de Aveiro e que marcou o

objetivo lançar o desafio à CMA

encerramento da celebração do

para uma cooperação internacional

40º aniversário de geminação entre

com a cidade iraniana de Gorgan.

Aveiro e Oita.

Dadas as semelhanças geográficas
e económicas com a cidade de

40 anos de amizade bilateral

Aveiro, o Embaixador lançou

As cidades de Aveiro e Oita

o convite para uma visita do

celebraram durante todo o ano de

Presidente da CMA a Gorgan, de

2018, os 40 anos sobre a data de

forma a iniciarem-se contatos

início da geminação. Foi a 10 de

e desenvolverem-se sinergias

outubro de 1978 e por desafio da

entre Municípios, empresários,

embaixada do Japão em Portugal

câmaras de comércio, indústria e

que se celebrou e oficializou o

universidades.

acordo de geminação entre ambas

O encontro foi mais uma

as cidades.

oportunidade para Aveiro e a
Região se afirmarem no contexto
internacional, promovendo a sua
identidade e as suas vantagens
competitivas, gerando valor para
a economia local, conhecimento,
inovação e empreendedorismo.

A CMA estreou no dia 3 de janeiro,
quinta-feira, um novo meio de
comunicação com os seus
do envio da nova newsletter
semanal do Município de Aveiro,
com saída todas as quintas-feiras.
A newsletter apresenta as cinco
principais notícias da semana, e
quatro eventos em destaque no fim
de semana que se segue.
Este é um importante passo na
gestão da comunicação da CMA,
após a inauguração do novo site,
das aplicações móveis e do Twitter
oficial do Presidente da Câmara,
no mês de novembro. Trata-se de
um novo patamar de proximidade
e qualidade da comunicação, e
também de divulgação, à escala
global, da nova imagem do
Município.

A subscrição pode ser efetuada em
www.cm-aveiro.pt, ou diretamente
aqui:
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA
29 DE NOVEMBRO DE 2018 A 5 DE MARÇO DE 2019
29. NOV

Regulamento Municipal do Apoio às Associações – Deliberado, por maioria.
Regulamento do Cais dos Pescadores de São Jacinto – Deliberado, por maioria.

Revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, a não
caducidade do procedimento de revisão do PDM; fixar o prazo de 1 ano para conclusão do
processo.
Acordo de Indemnização com a empresa Riablades, S.A. – Deliberado, por unanimidade.
Acordo de Revogação do Contrato n.º 18/2017, com a empresa Habitâmega - Construções,
S.A. – Deliberado, por unanimidade.
Resolução de Requerer a Declaração de Utilidade Pública de Expropriação de um Terreno,
sito na Freguesia de Esgueira, Concelho de Aveiro, destinado à construção de uma
Rotunda na Ex-EN-109 – Deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia
Municipal.

Regulamento de Gestão da Mobilidade – Deliberado, por maioria.
Regulamento das Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades Diversas do Município
de Aveiro – Deliberado, por maioria.
Aquisição de terreno, por ajuste direto, ao Estado Português - Carreira de Tiro do Exército Freguesia de Esgueira – Deliberado, por unanimidade.
Prestação de Serviços para a dinamização de atividades de Animação e Apoio à Família
nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do Concelho de Aveiro, durante os meses
de janeiro a julho de 2019, com possibilidade de renovação por períodos letivos (de 1 de
setembro a 31 de julho), até ao máximo de duas renovações – Deliberado, por unanimidade.
20.DEZ

Apoio à realização de Ações Pontuais 2018 - Contratos Programa de Desenvolvimento
Desportivo – Deliberado, por unanimidade.
Feira de Março 2019 – Deliberado, por unanimidade, manter a Aveiro-Expo – Parque de
Exposições, E.M. - em liquidação, como entidade responsável pela organização, gestão e
exploração da edição de 2019.
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de
Aveiro e cada uma das Juntas de Freguesia do Município de Aveiro, para 2019 – Deliberado,
por unanimidade.
Atualização de Taxas - Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro – Deliberado, por
unanimidade.
Regularização da transferência para a Universidade de Aveiro no âmbito do projeto do RUCI
registado em duplicado – Deliberado, por unanimidade.

Taxa devida pelo Licenciamento de Unidade de Limpeza e Lavagem Automóvel – Deliberado,
por unanimidade.
Protocolo a celebrar entre a Universidade de Aveiro e o Município de Aveiro para atribuição
do “Prémio Município de Aveiro” – Deliberado, por unanimidade.
Feira dos 28 - Dever de Assiduidade - Extinção do Direito de ocupação do Lugar n.º 113 –
Deliberado, por unanimidade.
Museu de Aveiro - Cidade / Santa Joana / Arte Nova e Ecomuseu Marinha da Troncalhada Preçário para o ano de 2019 – Deliberado, por unanimidade.
Calendário de Feiras e Mercados 2019 – Deliberado, por unanimidade.

Fundação Eça de Queiroz –Mecenas – Deliberado, por unanimidade, aprovar a adesão e a
comparticipação no valor de 5.000€ para 2019.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 101/2018 –
Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Cooperação entre o Município de Aveiro e a Associação Académica da
Universidade de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 102/2018 –
Deliberado, por unanimidade.

Revogação da Deliberação de Reunião de Câmara de 31.jul.18 referente à cessação do
contrato de arrendamento apoiado de um agregado familiar residente no Bairro Social da
Bela Vista da Freguesia de Esgueira - Proposta n.º 96/2018 – Deliberado, por unanimidade.

Transferência para a CIRA - Projeto Enguias da Ria de Aveiro, RA>PIS, RAD, Campanha
Promocional da Ria de Aveiro, GAC, Capital Social do PCI, Aveiro Região da Bicicleta,
Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar e Projeto Açude Rio Novo do Príncipe
– Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 10/18 - “Concessão do Direito de
Ocupação de Espaço Público para Instalação e Exploração de Publicidade – Adjudicação –
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/22/18 - “Reabilitação da Rua Direita Verba” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/13/18 - “Reabilitação de Acessos dentro da
Área de Reabilitação Urbana” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/21/18 - “Reabilitação da Rua do Freixo Verba” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/27/18 - “Ampliação do Centro Educativo
de Verdemilho” - Projeto de execução e abertura de procedimento – Deliberado, por
unanimidade, aprovar o projeto de execução e a abertura de procedimento por Concurso
Público OM/CP/27/18.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/18/17 - “Núcleo de Apoio à Pesca de São
Jacinto - Infraestruturas marítimas” - Prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/12/17 - “Reabilitação da Rua da Maritona e
Rua Conselheiro Arnaldo Vidal em Oliveirinha” - Prorrogação de prazo – Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/05/17 - “Remodelação da Unidade de Saúde
Familiar de Aradas” - Erros e Omissões – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/06/14 - “PdS/Qualificação Urbanística e
Tratamento do Passivo Ambiental da área dos Antigos Armazéns e Criação do Novo Acesso
ao Parque” - Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 165/2017 - CIVILRIA, S.A. – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/02/18 - “Reabilitação das Margens do
Canal dos Botirões” - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/13/16 - “Requalificação da Escola
Básica do 2.º e 3.º Ciclo João Afonso de Aveiro” - Trabalhos a menos – Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/02/16 - “Infraestruturas Viárias do Plano
de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia” - Trabalhos a mais – Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/12/16 - “Requalificação da Escola
Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima” - Trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 137/2018 – Deliberado, por unanimidade

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/06/17 - “Remodelação da Unidade
de Saúde Familiar de São Jacinto” - Suprimento de erros e omissões – Deliberado, por
unanimidade.

07. DEZ

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/06/17 - “Remodelação da Unidade de
Saúde Familiar de São Jacinto” - 4.ª Prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade.

Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Aveiro e a Associação
Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro
celebrado a 29 de março de 2018 – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/06/17 - “Remodelação da Unidade de
Saúde Familiar de São Jacinto” - 5.ª Prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade.

Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Aveiro e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos de Aveiro, celebrado a
29 de março de 2018 – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 919/1955 – Deliberado, por unanimidade.

Ação Inspetiva da Autoridade Tributária e Aduaneira - IVA 2012 a 2014 – O Executivo tomou
conhecimento do Projeto de Relatório da Inspeção Tributária.
Cessação do contrato de arrendamento apoiado de um agregado familiar residente na
Urbanização de Santiago, Bloco 30 - 1.º D - União das Freguesias de Glória e Vera Cruz Proposta 97/2018 – Deliberado, por unanimidade.
Concurso por Classificação para Atribuição de Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado - Desistência da candidata e atribuição da habitação sita na Urbanização de
Santiago, Bloco 36-2.º D, à candidata suplente - Proposta n.º 100/2018 – Deliberado, por
unanimidade.
Direito de Preferência - Fração autónoma individualizada pela letra “O”, do Bloco D-4. do
Plano Integrado de Aveiro - Santiago, sita na Rua Nova, Bloco n.º 1, 2.º D, da União das
Freguesias de Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Ajuste Direto n.º 41/15 - “Prestação de Serviços na área dos Seguros” –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Consulta Prévia N.º OM/Cpr/01/18 - Reabilitação da Unidade de Saúde
Familiar de Santa Joana - Prorrogação de Prazo – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Consulta Prévia N.º OM/Cpr/01/18 - “Reabilitação da Unidade de
Saúde Familiar de Santa Joana” - Trabalhos complementares e supressão de trabalhos –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/14/16 - Ampliação do 1.º Ciclo da Escola
Básica do 2.º e 3.º ciclo de São Bernardo - Trabalhos de suprimento de erros e omissões –
Deliberado, por unanimidade.
Alteração do Estudo Urbanístico de Santiago – Deliberado, por unanimidade.
13. DEZ
Revisão do Programa de Ajustamento Municipal – Deliberado, por maioria.
Relatório final dos liquidatários e Demonstrações Financeiras da EMA - Estádio Municipal
de Aveiro, E.E.M - Em liquidação – Deliberado, por unanimidade.
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas – Deliberado, por maioria.

Alteração ao Estacionamento Tarifado para 2019 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 541/1978 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 435/1987 - Clube do Povo de Esgueira – Deliberado, por
unanimidade.
Processo de Obras n.º 118/2000 - Clube dos Galitos – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 168/2013 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 154/2018 – Deliberado, por unanimidade.
08.JAN
Constituição de Fundos de Maneio para o exercício de 2019 – Deliberado, por unanimidade.
Constituição de Fundos de Maneio para o exercício de 2019 - Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens – Deliberado, por unanimidade.
Concurso “Uma ideia, um projeto, uma ação” – Deliberado, por unanimidade, autorizar a
realização das transferências, no valor total de 10.000,00 €.
Transferência para a DGEstE - Pagamento de refeições escolares servidas nos refeitórios
das escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico a Alunos do 1.º Ciclo - ano letivo
2018/2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o valor necessário para o ano letivo
2018/2019, num total de 62.000,00 €.
Protocolo de Apoio Desportivo entre a Fundação do Desporto e o Município de Aveiro para o
Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto – Deliberado, por unanimidade.
Representação da Câmara Municipal de Aveiro nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos
de Escolas e Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.
Transmissão de titularidade de contrato de arrendamento apoiado - Proposta n.º 98/2018 –
Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 99/2018 –
Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 103/2018 –
Deliberado, por unanimidade.
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Concessão do Direito de Ocupação de Espaço Público para Instalação e Exploração de
Publicidade – Deliberado, por unanimidade, alterar a identificação do Gestor dos Contratos.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/14/17 - “Reabilitação da Casa Municipal da
Juventude / Cidadania” - Trabalhos a Menos – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 537/1995 – Deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse
municipal da instalação de uma quinta pedagógica e atividades complementares associadas
à agricultura e agroturismo.
Processo de Obras n.º 75/1997 - Vougainvest - Imobiliária, Lda. – Deliberado, por maioria,
aprovar a minuta do Contrato de Urbanização e os projetos das obras de urbanização.
Processo de Obras n.º 158/2018 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de
arquitetura.
24. JAN
Processo de descentralização: – Deliberado, por unanimidade:
1. No que respeita ao Decreto-Lei nº 97/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio
da Gestão das Praias Marítimas, assumir em 2019 as novas competências previstas neste
diploma legal;
2. No que respeita ao Decreto-Lei nº 98/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio da
autorização das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, não
assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal;
3. No que respeita ao Decreto-Lei nº 100/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio das
Vias de Comunicação, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma
legal;
4. No que respeita ao Decreto-Lei nº 101/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio da
Justiça, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal;
5. No que respeita ao Decreto-Lei nº 103/2018, de 28 de novembro, no domínio do Apoio
às Equipas de Intervenção Permanente das Associações de Bombeiros, não assumir em 2019
as novas competências previstas neste diploma legal;
6. No que respeita ao Decreto-Lei nº 104/2018, de 28 de novembro, relativo aos domínios
dos Espaços do Cidadão, Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e Centros Locais de Apoio
e Integração de Migrantes, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste
diploma legal;
7. No que respeita ao Decreto-Lei nº 105/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio da
Habitação, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal;
8. No que respeita ao Decreto-Lei nº 106/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio da
Gestão do Património Imobiliário Público, assumir em 2019 as novas competências previstas
neste diploma legal;
9. No que respeita ao Decreto-Lei nº 107/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio do
Estacionamento Público, assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma
legal;
10. Aprovar a proposta do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro (CIRA), no sentido de o Município de Aveiro:
No que respeita ao Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro, relativo à área do Turismo, e
para 2019, delegar na CIRA as competências previstas neste diploma legal;
No que respeita ao Decreto-Lei nº 101/2018, de 28 de novembro, relativo à área da Justiça, e
para 2019, não delegar na CIRA as competências previstas neste diploma legal;
No que respeita ao Decreto-Lei nº 102/2018, de 28 de novembro, respeitante à área
dos Fundos Comunitários e Captação de Investimento, e em 2019, delegar na CIRA as
competências previstas neste diploma legal;
No que respeita ao Decreto-Lei nº 103/2018, de 28 de novembro, respeitante às Associações
de Bombeiros, e em 2019, não delegar na CIRA as competências previstas neste diploma legal;
11. Solicitar ao Presidente da Assembleia Municipal a convocação de uma Reunião
Extraordinária para apreciar e votar esta proposta, no dia 30 de janeiro de 2019;
12. Que a decisão dessa reunião seja comunicada à DGAL no dia 1 de fevereiro de 2019.
Protocolo de Colaboração entre a Direção Regional de Cultura do Centro, o Município
de Aveiro e a Paróquia da Glória relativo à Gestão corrente da Igreja das Carmelitas –
Deliberado, por unanimidade.
Apoios Financeiros às Associações Desportivas e às Associações de Pais no âmbito do
Programa Municipal de Apoio ao Associativismo 2018/2019 – Deliberado, por unanimidade,
aprovar os apoios financeiros e as minutas dos contratos-programa para o ano letivo
2017/2018 e época 2018/2019.
Regularização do Subsídio atribuído à Freguesia de Esgueira – Deliberado, por unanimidade,
anular o despacho de ratificação de 31 de março de 2015, que atribuiu o montante de
2.200,00 € à Freguesia de Esgueira com efeitos a 28 de dezembro de 2018.
Recrutamento de três Assistentes Operacionais - Educação Pré-Escolar – Deliberado, por
unanimidade.
Incubadora de Empresas do Município de Aveiro - Revisão da Tabela de Preços para 2019 –
Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de Topónimos – Deliberado, por unanimidade, aprovar, em conformidade com o
parecer da Comissão Municipal de Toponímia, a atribuição de vários topónimos por todo o
Município.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 01/2019 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 571,84€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 02/2019 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 571,84€.
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago
- Proposta n.º 03/2019 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização de agregado
familiar.
Procedimento por concurso público n.º OM/CP/02/18 - Reabilitação das Margens do Canal
dos Botirões - Trabalhos Complementares – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Publico n.º OM/CP/04/19 - “Qualificação da Rua da Pega” Projeto de execução e abertura de procedimento – Deliberado, por unanimidade, aprovar o
projeto de execução, a abertura de procedimento por Concurso Público OM/CP/04/19, pelo
valor de 2.326.998,95€ + IVA à taxa legal em vigor.
Complexo de Campos de Treino do Estádio Municipal de Aveiro - Abertura de procedimento
por concurso público para a Conceção e Construção – Deliberado, por maioria, abrir
procedimento por Concurso Público, pelo valor de 3.200.000,00€ + IVA à taxa legal em vigor.
Processo de Obras n.º 32/1993 - Centro Social de Azurva – Deliberado, por unanimidade,
reconhecer o interesse municipal da construção.

Superior | Áreas de Comunicação e Envolvimento Comunitário e de Apoio Financeiro e
Administração Geral – Deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento
concursal.
Mercado Municipal Manuel Firmino - Transmissão do direito de Ocupação do lugar de venda
- Loja 17 - Licença de Concessão n.º 03/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a
transmissão do direito de ocupação.
Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da
Câmara Municipal de Aveiro - Proposta 1/2019 – Deliberado, por unanimidade, celebrar
contrato de consignação com a entidade FERREIRA LOPES & FERREIRA, LDA..
Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da
Câmara Municipal de Aveiro - Proposta 2/2019 – Deliberado, por unanimidade, celebrar
contrato de consignação com a entidade SUZANA CALDEIRA UNIPESSOAL, LDA..
Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da
Câmara Municipal de Aveiro - Proposta 5/2019 – Deliberado, por unanimidade, celebrar
contrato de consignação com a entidade CONFRARIA DOS OVOS MOLES DE AVEIRO.
Protocolo de produção cinematográfica com a produtora Bando à Parte, Lda. – Deliberado,
por unanimidade, aprovar o Protocolo de produção cinematográfica.
Alienação de vários imóveis – Deliberado, por unanimidade, aprovar a alienação de Imóveis
Municipais, mediante recurso a procedimento por Hasta Pública.
2.º Aditamento ao Protocolo celebrado com a Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/27/18 – “Ampliação do Centro Educativo
de Verdemilho” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr.
Presidente, datado de 31 de janeiro de 2019, que a adjudicou o procedimento ao concorrente
“PEMI - Construção e Engenharia, Lda.”, pelo preço contratual de 466.233,32 € + IVA à taxa
legal em vigor.
Processo de obras n.º 438/1989- APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse
municipal do empreendimento e isentar a taxa devida pela emissão de alvará de licença.
Processo de obras n.º 160/2004 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de
arquitetura.
Processo de obras n.º 317/2010 - Graterol & Santos, Lda. – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto de arquitetura.
Processo de obras n.º 72/2011 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do
alvará de licença n.º 159/2015.
Processo de obras n.º 48/2018 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de
arquitetura.
Processo de obras n.º 150/2018 - Irmãdona Supermercados, S.A. – Deliberado, por
unanimidade.

21.FEV
Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro, a Universidade de Aveiro, a
Associação Académica da Universidade de Aveiro e a Erasmus Student Network Aveiro –
Deliberado, por unanimidade.
Programa Municipal de Apoio às Associações - Apoio à realização de Ação Pontual ao
Agrupamento 794 Vilar, do Corpo Nacional de Escutas – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o apoio no valor de 1.000,00 €.
Auto de cedência e de Aceitação do Complexo Desportivo de Aveiro – Deliberado, por
unanimidade.
Protocolo de Cooperação entre o Município de Aveiro e a Escola Superior de Dança do
Instituto Politécnico de Lisboa – Deliberado, por unanimidade.
Concurso Aveiro Jovem Criador 2018 – Prémios – Deliberado, por unanimidade, aprovar a
atribuição dos Prémios, no valor total de 6.500,00€.
Alteração de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º
2/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Alteração de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º
3/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Concurso por Classificação para Atribuição de Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado - Falecimento de um candidato e atribuição da habitação sita na Urbanização de
Santiago, Bloco 36-2.º E, à candidata suplente seguinte - Proposta n.º 5/2019 – Deliberado,
por unanimidade.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 6/2019 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 7/2019 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe no valor total de 290,50€.
Atualização das rendas das habitações sociais propriedades do Município de Aveiro Proposta n.º 8/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Protocolo entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Fundação Calouste
Gulbenkian - Projeto “Não à Diabetes” - Proposta n.º 9/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 40/2004 - Partícula Permanente, Lda. – Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade do alvará de licença n.º 71/2005.
Processo de Obras n.º 161/2004 - Euclides Rodrigues Bexiga – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto de arquitetura.
Processo de Obras n.º 178/2018 - Oleksandr Lychenko – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto de arquitetura.
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Processo de Obras n.º 202/2008 - Casa do Povo de Oliveirinha – Deliberado, por
unanimidade, reconhecer o interesse municipal do empreendimento.
Processo de Obras n.º 11/2008 - Jugape - Construções, Lda. – Deliberado, por unanimidade.
Alteração da hora, local e caráter da Reunião de Câmara de 21 de março de 2019 –
Deliberado, por unanimidade.
02. FEV
Relatório Final dos Liquidatários e Demonstrações Financeiras da MoveAveiro - Empresa
Municipal de Mobilidade, E.E.M, em liquidação – Deliberado, por unanimidade.
Regularizações | Validações Conta Corrente – O Executivo tomou conhecimento do
despacho do Sr. Presidente, de 16 de janeiro de 2019, que autorizou as regularizações das
contas correntes.
Mapa de Fluxos de Caixa e Mapas de Execução Orçamental e Revisão Orçamental n.º
1 - Integração do Saldo de Gerência – Deliberado, por maioria, aprovar os documentos
inerentes à execução orçamental à data de 31 de dezembro (os quais poderão vir a registar
ajustamentos em sede de encerramento final de contas).

Auto de Cedência e de Aceitação do Complexo Desportivo de Aveiro – Deliberado, por
unanimidade.
Caducidade do Direito de Ocupação da Loja 05 do Mercado Municipal Manuel Firmino,
titulado pelo Alvará de Licença de Concessão 01/2016 – Deliberado, por unanimidade.
Caducidade do Direito de Ocupação da Loja 11 do Mercado Municipal Manuel Firmino,
titulado pelo Alvará de Licença de Concessão 04/2016 – Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade do direito de ocupação.
Caducidade do Direito de Ocupação da Loja 10 do Mercado Municipal Manuel Firmino,
titulado pelo Alvará de Licença de Concessão 87/2012 – Deliberado, por unanimidade.
Teatro Aveirense - Proposta de Preçário para o ano 2019 – Deliberado, por unanimidade.

Concurso Externo de Ingresso para 10 Postos de Trabalho na Carreira de Polícia Municipal |
Categoria de Agente Municipal de 2.ª classe – Deliberado, por unanimidade.

Incorporação na coleção Museu da Cidade de obras criadas no âmbito da residência
artística do projeto CreArt – Deliberado, por unanimidade, incorporar na coleção do Museu
da Cidade de Aveiro.

Procedimento Concursal para 2 postos de trabalho a termo resolutivo incerto de Técnico

Proposta de Despejo - Urbanização de Santiago, Rua de Espinho, Bloco 26 3.º D - Proposta

n.º 10/2019 – Deliberado, por unanimidade, autorizar o despejo.
Transferência de habitação de inquilinos de habitações sociais propriedade do Município de
Aveiro - Alteração de proposta de transferência e anulação de transferência - Proposta n.º
12/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Plano de pagamento - Urbanização de Santiago, Rua Nova, Bloco 33 - R/c D - Proposta n.º
15/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Alteração da composição de um agregado familiar, com contrato de arrendamento apoiado
da habitação sita na Rua Nova, Bloco 29 - 3.º A, Urbanização de Santiago - Proposta n.º
17/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Proposta de Despejo - Urbanização de Santiago, Rua Nova, Bloco 33 1.º D - Proposta n.º
20/2019 – Deliberado, por unanimidade, autorizar o despejo.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 19/2019 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.
Loteamento Municipal, sito em Adobeiros de Fora, Bonsucesso, Freguesia de Aradas Extinção das Cláusulas de Reversão: Lotes 1, 2 e 7 – Deliberado, por unanimidade.
“Estabilização de Taludes e Estruturas de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa”
- Projeto de Execução e Abertura de Procedimento por Concurso Público – Deliberado, por
unanimidade, aprovar o projeto de execução, abrir procedimento por concurso público, pelo
valor de 900 850,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Processo de Obras n.º 185/2010 - Prontivenda - Construções, Lda. – Deliberado, por
unanimidade, autorizar o cancelamento da hipoteca.
Processo de Obras n.º 41/2012 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do
alvará de licença n.º 131/2013.
Processo de Obras n.º 14/2019 - Coutinho & Matos, Lda. – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto de arquitetura.

