
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 
Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 150, de 27 de dezembro de 2017 

 

 

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO | PASSAGEM DE ANO, SÃO 

GONÇALINHO E ESGUEIRA  

 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) dá a conhecer vários condicionamentos de trânsito 

que irão ocorrer nos próximos dias devido à realização da Passagem de Ano, Festas em Honra 

de São Gonçalinho e obras de Requalificação em Esgueira. 

 

 Passagem de Ano 

Assim, organizados pela CMA em parceria com a Mordomia de São Gonçalinho, os 

tradicionais Festejos de Passagem de Ano 2017/2018 irão provocar alguns condicionamentos 

de trânsito no dia 31 de dezembro. 

Para além das atuações do Grupo “Kapital” e DJ Gonçalo Araújo, haverá um espetáculo 

Pirotécnico no Rossio/Canal Central da Ria de Aveiro, pelo que estará condicionado o 

estacionamento no Largo do Rossio, ao longo da Rua de João Afonso de Aveiro e no espaço do 

antigo edifício da EPA, bem como a interrupção do trânsito, nas seguintes artérias e plataformas 

horárias:  

 

Das 22h00 às 02h00: 

 Rua João Afonso de Aveiro;  

 Ponte São João / Rua Dr. Bernardino Machado; 

 Rua João Mendonça; 

 Rua Dr. Barbosa de Magalhães;  



 Largo do Rossio;  

 Rua Dr. Bernardino Machado;  

 Travessa do Lavadouro;  

 Travessa do Rossio. 

 

Das 23h45 às 00h20: 

 Rua do Alavário; 

 Rua Clube dos Galitos. 

Decorrente dos diversos cortes de trânsito, ficará também condicionada, temporariamente, a 

circulação dos veículos destinados ao transporte de índole e fruição turística, assim como o 

estacionamento do comboio turístico no Rossio, na noite da passagem de ano e durante as Festas 

em Honra de São Gonçalinho. 

 

 

 Festas em Honra de São Gonçalinho 

A Comissão de Festas de São Gonçalinho 2017/2018, com o apoio da CMA, irá organizar o 

evento para celebração das Festas em Honra de São Gonçalinho de 10 a 15 de janeiro. Neste 

sentido, e por questões de segurança para a montagem e desmontagem de infraestruturas, 

realização dos concertos e lançamento do fogo-de-artifício, serão encerrados/condicionados os 

seguintes arruamentos, nos dias e horários abaixo definidos: 

Arruamentos encerrados entre os dias 8 e 16 de janeiro de 2018: 
 

 Rua João Afonso de Aveiro (entre as Palmeiras e o jardim do Rossio); 

 Ponte S. João → Rua Dr. Bernardino Machado. 
 
Dias 12, 13 e 15 de janeiro – 20H00 / 02H00 e no dia 14 de janeiro – 12H00 / 02H00: 

 Rua João Afonso de Aveiro; 

 Rua João Mendonça; 

 Rua Dr. Barbosa de Magalhães; 

 Largo do Rossio; 

 Rua Dr. Bernardino Machado; 

 Travessa dos Marnotos; 
 
Lançamento Fogo-de-artifício: 23H45 / 00H15 
Dias 13 e 15 de janeiro: 

 Rua do Alavário; 

 Rua Clube dos Galitos; 
 



De ressalvar que, a partir da rotunda do Largo do Rossio, em direção à Ponte de São 
João, o trânsito está condicionado pelas obras na Ponte de São João, através da Rua João 
Afonso de Aveiro.  

Devido à localização do Palco Principal, o trânsito estará encerrado na Ponte de S. João, 
em direção ao Rossio entre os dias 8 e 16 de janeiro de 2018. 
 
Bairro da Beira Mar: 
 
 Corte de trânsito permanente no interior do Bairro, durante todo o período das 

festas: 

 Rua da Palmeira (corte – Rua Dr. Jorge Lencastre e Rua Sargento Clemente Morais); 

 Rua Antónia Rodrigues (corte - Rua de António da Benta); 

 Cais de São Roque (corte – final da Rua D. Jorge Lencastre); 

 Travessa de S. Roque (corte - Rua das Tomásias / Cais dos Botirões); 

 Travessa do Arco (corte - Rua do Arco); 

 Rua das Salineiras (corte – Rua da Palmeira); 

 Rua dos Marnotos (corte – Rua da Palmeira); 

 Travessa de São Gonçalinho; 

 Largo da Praça do Peixe; 

 Travessa do Rossio; 

 Rua António dos Santos Lé (parcial); 

 Travessa do Lavadouro; 

 Cais dos Mercantéis. 
 
Acresce informar que, em caso de emergência estes arruamentos servirão de vias de circulação 
de veículos afetos a Agentes de Proteção Civil, pois todos os arruamentos referidos 
anteriormente estarão vedados por elementos amovíveis (grades de contenção), pelo que serão 
fáceis e rapidamente removidos. 
 
 
 
 Esgueira 

No âmbito das obras de requalificação que se encontram a decorrer na Rua Luís de 
Camões, na freguesia de Esgueira, haverá necessidade de proceder a trabalhos de construção 
para abertura de vala e pavimentação no troço abaixo identificado na cor vermelha. 

Os trabalhos irão decorrer de 2 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018, obrigando ao 
desvio do trânsito pela Rua das Agras, conforme Plano de Sinalização a implementar no local. 

 
 
 

 

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

Rogério Paulo Carlos 
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 






