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Nota de Imprensa N.º 173 de 10 de setembro de 2021 

 

I – ABERTA AO TRÂNSITO A NOVA VARIANTE RODOVIÁRIA 

À ZONA INDUSTRIAL DE EIXO 

Esta sexta-feira, dia em que se celebrou a escritura de permuta formal dos terrenos entre 

a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a Rodi, fez-se a abertura simbólica ao trânsito, da nova 

variante a Eixo. Uma obra levada a cabo pela empresa RODI – Industries S.A., com um custo 

aproximado de 310.000€ e que faz parte do supracitado acordo de permuta, onde ficou acordado 

a entrega pela CMA à RODI do espaço ocupado pela Rua D. Gonçalo Viegas que medeia as 

instalações da empresa, em troca da cedência dos terrenos onde agora está construída esta nova 

variante. 

Esta variante reveste-se de especial importância no desenvolvimento económico e urbano 

daquela zona do Município, já que a construção da variante vem aumentar a segurança rodoviária, 

associada ao forte uso dado pela RODI na sua atividade industrial e clarificar bem a diferenciação 

entre o espaço urbano e a zona industrial. 

Oportunamente far-se-á a atribuição e colocação do topónimo do novo arruamento e sua 

inauguração formal. 

[fotografias em anexo] 

 

II – ENTREGUE EDIFÍCIO DA ESCOLA E JARDIM DE 

INFÂNCIA DE EIROL À ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO CENTRO 

NORTE DE PORTUGAL 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) entregou formalmente esta sexta-feira, dia 10 de 

setembro, o antigo edifício da Escola e Jardim de Infância de Eirol à a Associação de Natação 



Centro Norte de Portugal, para utilização durante o período em que vão decorrer as obras na sua 

sede localizada no Pavilhão e Piscina do IPDJ. 

A opção estratégica da CMA de escolher o Edifício da Escola e Jardim de Infância de Eirol 

como alternativa, tem como objetivo aumentar a vivência e as dinâmicas sociais da localidade, 

que passará a ter mais três Cidadãos a trabalhar em permanência e centenas de Dirigentes 

Desportivos e Atletas que regularmente se deslocarão à nova sede da ANCNP. Esta é também 

uma forma de difundir e dar a conhecer a modalidade noutras zonas do Município. 

A cedência acontece depois de no passado dia 02 de setembro o Executivo Municipal ter 

deliberado aprovar a cedência, mediante a celebração de Contrato de Comodato. 

[fotografias em anexo] 

 

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

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


