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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 39, de 03 de março de 2021 

 

I – PRESIDENTE RESPONDE AOS CIDADÃOS NO FACEBOOK 

Este sábado, dia 06 de março, pelas 18h30, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA), Ribau Esteves, estará em direto no Facebook do Município de Aveiro, a responder às 

questões dos Cidadãos. 

Esta é a 5.ª edição do Fórum Online da CMA e que tem por objetivo a manutenção da 

proximidade e transparência absoluta com os Cidadãos, procurando promover uma Cidadania 

Ativa e Participativa, combatendo também o necessário distanciamento social que nos é devido, 

com iniciativas através de vários meios e plataformas. 

 

II – INÍCIO DA REABILITAÇÃO DA ESTRADA DE SÃO BERNARDO 

Teve início a obra de reabilitação da Estrada de São Bernardo, no seu troço mais a Norte, 

entre a rotunda na Avenida Europa (junto ao Pingo Doce) e o cruzamento com a Rua de Santa 

Eufémia, representando um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro no valor de 

445.200€, a ser executado pela empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda. 

Dando seguimento à opção tomada de coordenação do investimento com as diferentes 

entidades, cujas infraestruturas se encontram também no arruamento, a intervenção começou no 

cruzamento junto à Rua Nova de Vilar com a renovação da rede de água pela empresa AdRA – 

Águas da Região de Aveiro. 

A opção da CMA de avançar para a reabilitação deste troço, visa essencialmente o facto 

de se tratar de um importante eixo de ligação à cidade consolidada, que necessita de ver renovada 

a sua pavimentação e espaço público. Com esta obra vamos melhorar as condições rodoviárias e 

também as condições de segurança e bem-estar para os moradores e as muitas crianças que aqui 

circulam, tendo em conta os estabelecimentos de ensino e recintos desportivos circundantes. 



 

Condicionamentos de trânsito 

Nesta primeira fase de empreitada, o trânsito estará condicionado e com alguma demora, 

apenas no troço onde decorrem os trabalhos, com a implementação de um sistema de semáforos 

que possibilita a circulação em ambos os sentidos. 

A CMA comunicará novas alterações ao trânsito nesta zona sempre que se justificar, 

procurando reduzir, na medida do possível, os constrangimentos à vida e quotidiano dos cidadãos. 

[fotografia em anexo] 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


