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Nota de Imprensa N.º 
 

I – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO | CACIA
 
 

Dando continuidade à empreitada que se encontra a decorrer para a execução das 

"Infraestruturas Viárias do Plano Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia", é necessário 

proceder a novas alterações de trânsito 

compreendido entre as duas novas rotundas em execução, conforme abaixo descrito.

 

» Implementação do corte do trânsito na Rua do Padrão a partir do próximo dia 14 de 

fevereiro, com desvio pela Rua de Dr. Manuel Dias Ferreira, Rua Ecos de Cacia e 

Travessa do Padrão. 

 

» Implementação do desvio do trânsito na ex

próximo dia 19 de fevereiro

passando esta  a funcionar com os dois sentidos de trânsito na zona requalificada.

 

O prazo previsto para execução dos trabalhos é de dois

 

Agradecemos toda a atenç
cumprimentos, 

Assessor de Comunicação

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 20, de 12 de fevereiro de 2018 

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO | CACIA

à empreitada que se encontra a decorrer para a execução das 

Viárias do Plano Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia", é necessário 

a novas alterações de trânsito na Rua do Padrão e na ex-EN 109, no troço 

compreendido entre as duas novas rotundas em execução, conforme abaixo descrito.

ão do corte do trânsito na Rua do Padrão a partir do próximo dia 14 de 

com desvio pela Rua de Dr. Manuel Dias Ferreira, Rua Ecos de Cacia e 

 

o do desvio do trânsito na ex-EN 109 no sentido sul/norte a partir do 

próximo dia 19 de fevereiro, com desvio para a faixa de rodagem de sentido contrário, 

a funcionar com os dois sentidos de trânsito na zona requalificada.

execução dos trabalhos é de dois meses. 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Pedro Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

Câmara Municipal de Aveiro 
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à empreitada que se encontra a decorrer para a execução das 

Viárias do Plano Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia", é necessário 

EN 109, no troço 

compreendido entre as duas novas rotundas em execução, conforme abaixo descrito. 

ão do corte do trânsito na Rua do Padrão a partir do próximo dia 14 de 

com desvio pela Rua de Dr. Manuel Dias Ferreira, Rua Ecos de Cacia e 

EN 109 no sentido sul/norte a partir do 

desvio para a faixa de rodagem de sentido contrário, 

a funcionar com os dois sentidos de trânsito na zona requalificada. 

ão dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Pedro Santana 
do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


