
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 11 de 18 de março de 2014 
 

 

 

Alteração da circulação do trânsito  

na Avenida Artur Ravara no próximo dia 20 de março 

 

Dando seguimento à empreitada de construção da Ponte Pedonal integrada no Parque 

da Sustentabilidade, que permitirá o atravessamento superior da Avenida Artur Ravara em 

Aveiro, ligando o Parque Infante D. Pedro à Baixa de Santo António, iremos proceder a algumas 

alterações da circulação de trânsito que condicionarão a ligação existente entre a “Rotunda do 

Hospital” e a “Sé de Aveiro”. 

Assim, na próxima quinta-feira, dia 20 de março será implementado um novo desvio de 

trânsito restabelecendo as duas vias de circulação do trânsito na Avenida Artur Ravara no 

sentido “Sé de Aveiro” / “Rotunda do Hospital” (ficando apenas em funcionamento com um 

sentido) e desviando a totalidade do tráfego no sentido contrário “Rotunda do Hospital” / “Sé de 

Aveiro” eliminando a possibilidade de circulação neste sentido. 

Em anexo segue uma representação esquemática (e respetiva descrição) dos desvios 

de trânsito implementados no terreno: “alternativa para o trânsito proveniente do Sul pela 

Avenida da Universidade” e “ alternativa para o trânsito proveniente do Norte pelo Nó das 

Pirâmides”. 

Solicitando a máxima compreensão para os inconvenientes que esta alteração possa 

causar, aproveitamos para informar que a mesma terá uma duração de aproximadamente 60 

dias. 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos, eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 



 

Informação 

 

 

Obras Avenida Artur Ravara – Alteração de Trânsito 

 

A alteração de trânsito restabelecerá as duas vias de circulação na Avenida 

Artur Ravara no sentido Sé/Rotunda do Hospital e desviará a totalidade da 

circulação no sentido contrário (Rotunda do Hospital/Sé). 

  

Alternativa para o trânsito proveniente de Sul pela Avenida da Universidade: 

- Desviar à direita para a Rua Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários, desviar à esquerda para a Rua Dr. Mário Sacramento, 

desviar novamente à esquerda para a Avenida Araújo e Silva em 

direção à Avenida de Sta Joana onde terminará o desvio.  

 

Alternativa para o trânsito proveniente de Norte pelo Nó das Pirâmides:  

- Seguir a partir do Nó pela Rua Condessa Mumadona Dias, Rua 

Calouste Gulbenkian, desviar à direita para a Avenida da Universidade 

e à esquerda para a Rua Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários, seguindo depois o mesmo trajeto que o utilizado para o 

trânsito proveniente de Sul. 

 

Nota:  

A alteração terá início no próximo dia 20 de março e terá a duração de aproximadamente 60 dias. 

Em anexo segue representação esquemática das alterações de trânsito acima descritas. 

 



 


