
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º160, de 09 de outubro de 2019 

 

I – CONCLUÍDA NOVA ROTUNDA NA ANTIGA EN 109 

- Está também concluída a reestruturação do cruzamento da 

antiga EN 109 com a EN 235 

Está concluída e em pleno funcionamento a nova rotunda no cruzamento da antiga EN 

109, com a Rua do Sacobão e com o ramo de ligação à Avenida da Universidade, que teve 

como principal objetivo melhorar a distribuição do trânsito e a segurança viária do troço 

rodoviário. 

A execução desta obra representa um investimento de 348.522,50€ (+IVA), e foram 

realizadas pela empresa Irmãdona Supermercados, S.A., com a comparticipação da Câmara 

Municipal de Aveiro (CMA) estimada em 42 por cento do valor total, o que corresponde a 

147.601,92€ (+IVA). 

Esta nova intervenção resultou da condicionante criada pela CMA para o licenciamento 

da nova loja comercial, tendo sido acordado com a Mercadona a execução de obras de 

urbanização necessárias à boa sustentabilidade das acessibilidades à superfície comercial e ao 

seu bom enquadramento na envolvente urbana, estando definidas no contrato de cumprimento 

de obrigações entre a CMA e a Irmãdona Supermercados, S.A.. 

A bolacha desta rotunda será alvo de uma obra de instalação de um elemento alusivo á 

“Avenida Europa”, futuro nome da antiga EN 109. 

 

Reestruturação do cruzamento da antiga EN 109 com a EN 235 

Em complemento a esta empreitada está também concluída a reestruturação do 

cruzamento da ex-EN109 com a EN235, que permite agora que o tráfego vindo da EN235 e se 



dirige para norte possa entrar diretamente no túnel da EN 109, retirando-o da circulação na 

Rotunda do Eucalipto/das Glicínias. 

Este melhoramento faz parte das obras de urbanização resultantes da negociação de 

contrapartidas para melhoramento das infraestruturas rodoviárias associadas ao processo de 

licenciamento da ampliação do Centro Comercial Glicínias. 

 

II – CONCLUÍDA REABILITAÇÃO DA RUA DIREITA EM ARADAS 

Está concluída a reabilitação da Rua Direita em Aradas, uma intervenção que aconteceu 

no troço entre a Rua Tenente Manuel Malaquias de Oliveira e o entroncamento com a Rua dos 

Louros, na Quinta do Picado, numa extensão de 953 metros, e um investimento da Câmara 

Municipal de Aveiro de 198.600,00€ (+IVA). 

A obra resolveu problemas relacionados com a requalificação de passeios públicos, 

substituição do pavimento, sinalização vertical e horizontal e um a criação de um troço de 

infraestruturas de águas pluviais, entre a Rua Tenente Manuel Malaquias de Oliveira e a Rua da 

Parola. 

A empreitada, realizada pela empresa Civibérica – Obras Civis, S.A., incluiu ainda a 

recarga betuminosa da Rua da Primagera. 

 

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

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


