
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO | ESGUEIRA

 

Integrado na empreitada de pavimentações em curso
segunda-feira um corte de trânsito na Rua General Costa Cascais (em Esgueira), no troço entre 
a ex-EN109 e a bifurcação para a Rua do Caião, salvaguardando
prevendo-se a conclusão dos trabalhos até ao final do mês de março. 

Numa primeira fase a intervenção será realizada pela empresa AdRA 
de Aveiro, com renovação da rede de abastecimento de água, seguindo
Câmara Municipal de Aveiro ao nível da infraestrutura de drenagem de águas pluviais, 
repavimentação, melhoramentos nos passeios para circulação pedonal e reforço da sinalização 
horizontal e vertical. 

Após a elaboração do “Relatório do Estado de Conservação dos Arruamentos 
Municipais”, do qual foi dado conhecimento ao Executivo Municipal na Reunião de Câma
de abril de 2014, e considerando o elevado volume de investimento necessário para a realização 
da intervenção imediata de reparação/beneficiação de pavimentos e infraestruturas (15 milhões 
de euros), tornou-se necessário planificar o investimento,
intervenção e a capacidade financeira de investimento da CMA.

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 
planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraes
rodoviárias existentes, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos
 
Desvios de trânsito: 

Ligeiros: 
» Sentido nascente – 
Rua D Sancho I, Rua do Viso, Travessa do Caião, Rua do Caião, Rua Nova do Caião, 

Rua da Sofia, Rotunda da Policlínica na Ex
» Sentido poente – nascente
Rotunda da Policlínica na Ex

Rua do Viso, Travessa da Rua do Viso, Rua D Sancho I
 
Pesados: 
Sentido nascente – poente
Rua da República, Rua da

Feio, Acesso Ex-EN109 
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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 10, de 19 de janeiro de 2018 

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO | ESGUEIRA

Integrado na empreitada de pavimentações em curso, será implementado
um corte de trânsito na Rua General Costa Cascais (em Esgueira), no troço entre 

EN109 e a bifurcação para a Rua do Caião, salvaguardando-se o acesso aos moradores, 
se a conclusão dos trabalhos até ao final do mês de março.  

e a intervenção será realizada pela empresa AdRA –
de Aveiro, com renovação da rede de abastecimento de água, seguindo-se a intervenção da 
Câmara Municipal de Aveiro ao nível da infraestrutura de drenagem de águas pluviais, 

melhoramentos nos passeios para circulação pedonal e reforço da sinalização 

Após a elaboração do “Relatório do Estado de Conservação dos Arruamentos 
Municipais”, do qual foi dado conhecimento ao Executivo Municipal na Reunião de Câma
de abril de 2014, e considerando o elevado volume de investimento necessário para a realização 
da intervenção imediata de reparação/beneficiação de pavimentos e infraestruturas (15 milhões 

se necessário planificar o investimento, de acordo com a urgência da 
intervenção e a capacidade financeira de investimento da CMA. 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 
planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraes

gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos

 poente 
Rua D Sancho I, Rua do Viso, Travessa do Caião, Rua do Caião, Rua Nova do Caião, 

unda da Policlínica na Ex-EN109 
nascente 

Rotunda da Policlínica na Ex-EN109, Rua da Sofia, Rua do Caião, Travessa do Caião, 
Rua do Viso, Travessa da Rua do Viso, Rua D Sancho I 

poente 
Rua da República, Rua da Boavista, Rua João Francisco do Casal, Rua Elísio Filinto 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO | ESGUEIRA 

será implementado na próxima 
um corte de trânsito na Rua General Costa Cascais (em Esgueira), no troço entre 

se o acesso aos moradores, 

– Águas da Região 
se a intervenção da 

Câmara Municipal de Aveiro ao nível da infraestrutura de drenagem de águas pluviais, 
melhoramentos nos passeios para circulação pedonal e reforço da sinalização 

Após a elaboração do “Relatório do Estado de Conservação dos Arruamentos 
Municipais”, do qual foi dado conhecimento ao Executivo Municipal na Reunião de Câmara de 23 
de abril de 2014, e considerando o elevado volume de investimento necessário para a realização 
da intervenção imediata de reparação/beneficiação de pavimentos e infraestruturas (15 milhões 

de acordo com a urgência da 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 
planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas 

gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos. 

Rua D Sancho I, Rua do Viso, Travessa do Caião, Rua do Caião, Rua Nova do Caião, 

EN109, Rua da Sofia, Rua do Caião, Travessa do Caião, 

Boavista, Rua João Francisco do Casal, Rua Elísio Filinto 



Sentido poente – nascente 
Acesso Ex-EN109, Rua Elísio Filinto Feio, Rua João Francisco do Casal, Rua da 

Boavista, Rua da República 
 

II – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO | PONTE DE SÃO JOÃO 

 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) dá a conhecer alterações ao trânsito na zona 
circundante à Ponte de São João, para boa gestão da obra, a partir da próxima segunda-feira, 
dia 22 de janeiro. 

Os condicionamentos e alterações de sentido de trânsito, afetarão a Rua Dr. Bernardino 
Machado, a Rua de Abel Ribeiro, a Rua dos Arrais, o Cais das Falcoeiras e parte da Rua das 
Tricanas. 

Estas alterações de trânsito serão efectivas até à conclusão da referida ponte. 
 

 

 

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

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


