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Nota de Imprensa N.º 
 

I – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO PARA 

REABILITAÇÃO DA RUA CLUBE DOS GALITOS

Na próxima terça-feira, dia 15 de janeiro,

Rua do Clube dos Galitos, através da 

AdRA, seguindo-se a pavimentação e marca

prevista de 30 dias. 

A intervenção irá obrigar ao corte total do trânsito na Rua do Clube dos Galitos, com 

necessidade de ajustes e desvios à circulação viária, conforme abaixo descrito:

 

Acesso ao centro da cidade

Desvio na Rotunda das Pirâmides pela Rua Condessa Mumadona Dias, Rua Cal

Gulbenkian, Avª Artur Ravara, Avenida

Praça Humberto Delgado (Ponte Praça).

Em alternativa, a entrada no centro da cidade poderá ser realizada pela Ponte de São 

João, via Ponte da Eclusa. 

 

Saída do centro da cidade

Desvio na Praça Humbe

10, Avenida de Santa Joana, Avenida

Mumadona Dias até à Rotunda das 

Da mesma forma, e em alter

utilizando a Ponte de São João e a Ponte da Eclusa.
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feira, dia 15 de janeiro, terão início os trabalhos de requalificação da 

, através da modernização da conduta de abastecimento de água

pavimentação e marcação de sinalização horizontal

ão irá obrigar ao corte total do trânsito na Rua do Clube dos Galitos, com 

necessidade de ajustes e desvios à circulação viária, conforme abaixo descrito:

Acesso ao centro da cidade 

Desvio na Rotunda das Pirâmides pela Rua Condessa Mumadona Dias, Rua Cal

Gulbenkian, Avª Artur Ravara, Avenida de Santa Joana, Rua do Batalhão de Caçadores 10 até à 

Praça Humberto Delgado (Ponte Praça). 

Em alternativa, a entrada no centro da cidade poderá ser realizada pela Ponte de São 

centro da cidade 

Praça Humberto Delgado (Ponte Praça) pela Rua do Batalhão de 

Avenida de Santa Joana, Avenida Artur Ravara, Rua Calouste Gulbenkian, Rua Condessa 

adona Dias até à Rotunda das Pirâmides. 

Da mesma forma, e em alternativa, a saída do centro da cidade pode acontecer 

utilizando a Ponte de São João e a Ponte da Eclusa. 
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terão início os trabalhos de requalificação da 

modernização da conduta de abastecimento de água pela 

ção de sinalização horizontal, com a duração 

ão irá obrigar ao corte total do trânsito na Rua do Clube dos Galitos, com 

necessidade de ajustes e desvios à circulação viária, conforme abaixo descrito: 

Desvio na Rotunda das Pirâmides pela Rua Condessa Mumadona Dias, Rua Calouste 

Caçadores 10 até à 

Em alternativa, a entrada no centro da cidade poderá ser realizada pela Ponte de São 

rto Delgado (Ponte Praça) pela Rua do Batalhão de Caçadores 

Artur Ravara, Rua Calouste Gulbenkian, Rua Condessa 

nativa, a saída do centro da cidade pode acontecer 



 

Acesso ao Parque de estacionamento da Praça Marquês de Pombal e Tribunal de 

Aveiro 

O acesso ao parque subterrâneo e ao Tribunal de Aveiro ficará acautelado através da 

Rua Homem Cristo Filho, Travessa das Beatas, Rua do Capitão João de Souza Pizarro e Rua 

Professor Barbosa de Magalhães, que passará a comportar provisoriamente os dois sentidos de 

trânsito, conforme sinalização temporária a implementar no local. 

 

Em face da impossibilidade da saída da Rua de José Rabumba para a Rua do Clube dos 

Galitos, a Rua da Arrochela irá funcionar provisoriamente também com os 2 sentidos de trânsito 

para permitir a entrada e saída dos moradores, conforme sinalização temporária a implementar 

no local. 

 

Transportes Públicos 

Por forma a servir os utentes dos transportes públicos da Linha 13, será criada 

provisoriamente uma paragem na Rotunda das Pirâmides para colmatar a paragem suprimida 

temporariamente na Rua do Clube dos Galitos. 

 

A empreitada de reabilitação da Rua Clube dos Galitos foi adjudicada à empresa 

Construções Carlos Pinho, Lda., pelo valor de 67.006,80€ (+IVA). 

O projeto prevê intervenções ao nível da pavimentação, sinalização vertical e horizontal, 

numa área de 2.735 m2. A reabilitação do pavimento da Rua Clube dos Galitos, junto ao Canal 

Central da Ria de Aveiro, é uma necessidade, devido ao seu estado de degradação atual, numa 

altura em que a CMA tem em execução um vasto conjunto de intervenções (em fase de projeto, 

concurso e obra) ao nível da qualificação da rede viária por todo o Município. 

[Mapa do desvio de trânsito em anexo. 

Legenda: 

       Desvio de trânsito; 

       Área de intervenção; 

       Rua da Arrochela – Alteração da sinalização para circulação de trânsito em dois 

sentidos] 

 

II – SALVADOR MARTINHA NO TEATRO AVEIRENSE 
- Programação do TA - 



Para a terceira semana do mês de janeiro, o destaque vai para dia 18 de janeiro, sexta-

feira, onde pelas 21h30, o Teatro Aveirense (TA) recebe o espetáculo de “Stand Up Comedy” 

com Salvador Martinha, que vai falar sobre o seu défice de atenção numa cena que se intitula de 

"Cabeça Ausente". Com o custo de cada entrada de apenas 10 euros, a sala está já 

praticamente lotada. 

Incluído no ciclo de cinema “Os Filmes das Nossas Terças” será exibido, no dia 15 de 

janeiro, terça-feira, às 21h30, o filme de Joachim Trier “THELMA”, um thriller de 116 minutos, 

com produção da Alambique. No final da sessão contar-se-á com a curta-metragem “SENDA”, 

realizada por Raquel Felgueiras, com produção do Cine-Clube de Avanca / Filmógrafo. 

No dia 17, quinta-feira, na Sala Estúdio, às 21h30, decorrerá o concerto com a banda “X- 

WIFE”, inserido no projeto Novas Quintas. Trata-se de uma coprodução do Teatro Aveirense e a 

Arruada. O bilhete para este concerto é de 3 euros. 

Os X-Wife regressam aos discos em 2018 com um álbum homónimo, depois de uma 

pausa que viu João Vieira e Rui Maia editarem álbuns nos projetos paralelos White Haus e Mirror 

People, e Fernando Sousa juntar-se aos Best Youth, There Must Be a Place e PZ. 

O ano de 2016 ficou marcado por vários acontecimentos na vida artística da banda, 

entre eles, o lançamento do single "Movin’Up" que, para além de ter sido o tema mais votado 

pelos ouvintes da Antena 3 durante o ano anterior, foi também integrado na banda sonora do 

vídeo jogo da EA Sports “FIFA 16”. "Movin'Up" figura ao lado de reconhecidas bandas e artistas 

internacionais como Bastille, Beck, Foals, Icona Pop ou Unknown Mortal Orchestra. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


