
CORTE DE TRÂNSITO PARA CONSTRUÇÃO DO TRAJETO 

CICLÁVEL ENTRE A UA E A CP 

- Obra avança para a Rua Associação Humanitária  

dos Bombeiros Voluntários - 

A execução do trajeto ciclável entre a Universidade de Aveiro (UA) e a Estação da CP, 

que teve início em dezembro de 2019, entra agora numa nova fase de execução, com os trabalhos 

a avançarem para a Rua Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, a partir desta quinta-

feira, 06 de fevereiro. A primeira de três fases de intervenção vai obrigar a um corte de trânsito no 

troço compreendido entre a Avenida da Universidade e a Rua da Oliveira, durante o período de 

um mês, com seguintes alterações de trânsito: 

 para assegurar a saída do trânsito proveniente da Rua de Estarreja (Escola João 

Afonso de Aveiro e moradores da Rua das Pombas) será necessário inverter o atual sentido do 

transito da “meia lua”, passando esta a permitir apenas a saída para a Rua Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários; 

 o acesso à Escola João Afonso de Aveiro pela Rua Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários só será possível através da Rua Freguesia da Glória (arruamento junto ao 

McDonalds). A restante circulação que pretenda seguir para a Avenida da Universidade, deverá 

acontecer pela Rua de Espinho, Rua de Ovar e arruamento paralelo à Avenida da Universidade 

com ligação a esta última. 

As três fases da construção do trajeto ciclável na Rua Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários serão as seguintes: 

Fase 1 (a partir de 06 de fevereiro e pelo período de um mês): 

 Intervenção entre a Avenida da Universidade e o acesso à Rua de Oliveira do 

Bairro (arruamento em forma de “meia lua”); 

Fase 2: 

Intervenção entre a Rua Nova e a Rua Freguesia da Glória (arruamento junto ao 

McDonalds), ambas com acesso assegurado; 

Fase 3: 

Intervenção entre a Rua Freguesia da Glória (sem possibilidade de acesso) e a Rua Dr. 

Mário Sacramento. 



A construção do trajeto ciclável entre a UA e a Estação da CP, representa um investimento 

da Câmara Municipal de Aveiro no valor de 505.698,31€ (+IVA), a cargo da empresa Manuel 

Francisco de Almeida S.A.. 

Integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro, a 

presente empreitada vai clarificar o trajeto entre a Estação da CP e a UA, passando pelo Centro 

de Congressos de Aveiro, garantindo segurança a peões e ciclistas, numa extensão de 2,4 km. 

 


