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A Câmara Municipal de Aveiro

que irão ocorrer a partir do dia 2 de janeiro,

pontes em eixos rodoviários importantes do M

Este conjunto de obras, com um valor total de execução 44.560.00 

particular importância, por significar o reforço e manutenção da segurança rodoviária, quer para 

os condutores utilizadores destas vias

 

EN109 sobre a EN335 (Pingo Doce)

A primeira das intervenções a realizar

EN109, sobre a EN335, nos dois sentidos (Norte

rotunda situada por baixo do referido tabuleiro

 

Olho D’água e EN109 (

Os restantes condicionamentos acontecerão

sobre o caminho-de-ferro, no Olho D’Água

ponte sobre a EN109, perto da Zona Industrial

O Município de Aveiro informará os cidadãos e os órgãos de comunicação social sobre 

as datas concretas destas intervenções, logo que nos seja possível.
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DOCE E OUTRAS 

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

e irão ocorrer a partir do dia 2 de janeiro, devido à aplicação de juntas de dilatação sobre 3 

xos rodoviários importantes do Município. 

Este conjunto de obras, com um valor total de execução 44.560.00 €, revestem

particular importância, por significar o reforço e manutenção da segurança rodoviária, quer para 

os condutores utilizadores destas vias, quer para os peões. 

EN109 sobre a EN335 (Pingo Doce) 

ira das intervenções a realizar ocorre dia 2 de janeiro, na passagem superior da 

EN109, sobre a EN335, nos dois sentidos (Norte-Sul e Sul-Norte). O desvio será feito através da 

rotunda situada por baixo do referido tabuleiro, junto ao Pingo Doce.  

EN109 (Rua Elísio Filinto Feio) 

condicionamentos acontecerão nos dias seguintes, na passagem superior 

, no Olho D’Água, afetando a importante ligação a Mataduços

, perto da Zona Industrial, na Rua Elísio Filinto Feio, em Esgueira

pio de Aveiro informará os cidadãos e os órgãos de comunicação social sobre 

as datas concretas destas intervenções, logo que nos seja possível. 
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condicionamentos de trânsito 

aplicação de juntas de dilatação sobre 3 

€, revestem-se de 

particular importância, por significar o reforço e manutenção da segurança rodoviária, quer para 

eiro, na passagem superior da 

Norte). O desvio será feito através da 

nos dias seguintes, na passagem superior 

tando a importante ligação a Mataduços e na 

, em Esgueira. 

pio de Aveiro informará os cidadãos e os órgãos de comunicação social sobre 



Damos conta ainda de que as intervenções estão dependentes da ausência de 

condições climatéricas adversas, pelo que trataremos de dar nota prévia de possíveis alterações, 

caso se justifique. 

 

 

II – HORA DE CONTO NOS POLOS DE LEITURA 

 

A Câmara Municipal de Aveiro promove nos Polos de Leitura de Esgueira e de Santiago 

a iniciativa, “Ouvindo o imaginário… hora do conto nos Polos de Leitura”. 

O evento ocorrerá todas as quintas-feiras do mês de janeiro, sempre às 15h00. Em 

Santiago as sessões serão nos dias 4 e 18 de janeiro e em Esgueira a 11 e 25 do referido mês e 

destinam-se a crianças dos 4 aos 10 anos. 

A inscrição de carácter obrigatório deverá ser feita via telefone (Esgueira: 234 318 399 

ou Santiago: 234 384 133) ou para o e-mail: biblioteca@cm-aveiro.pt. 

 

 
 

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

Rogério Paulo Carlos 
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


