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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º112, de 05 de julho de 2019 

 

INÍCIO DE MAIS OBRAS EM AVEIRO 

 

I – PAVIMENTAÇÃO DA ANTIGA EN 109 

Têm início na próxima semana a pavimentação de mais um troço da antiga EN 109, no 

percurso compreendido entre a ponte sobre a Estrada de São Bernardo, junto ao Pingo Doce, e o 

viaduto sob a Rua General Costa Cascais, em Esgueira, numa extensão de 2,5 km. 

A intervenção representa um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 

253.228,45€ (+ IVA), a cargo da empresa Rosas Construtores, S.A. e prevê a substituição do 

betuminoso existente, bem como a renovação da sinalização vertical e horizontal. 

 

Condicionamentos de trânsito 

Para a boa execução desta importante obra de reabilitação de um dos traçados com mais 

tráfego na Cidade, será necessário proceder a vários condicionamentos de trânsito, divido em 

várias fases e para o qual pedimos a melhor compreensão aos nossos concidadãos e utilizadores 

desta via. 

A empreitada terá início no troço compreendido entre o viaduto sob a Rua General Costa 

Cascais e a rotunda do “Rato”, obrigando à supressão de uma das faixas de rodagem em cada 

sentido. 

Posteriormente e à medida que a empreitada se for desenvolvendo para Sul, a CMA 

tratará de prestar as devidas informações sobre os condicionamentos e cortes de trânsito 

existentes. 



A todos os utilizadores desta via, a CMA aconselha a descarregarem a APP “Aveiro”, para 

que possam ser notificados sobre os condicionamentos em tempo real. 

 

De acordo com o referido no início do presente ano civil e assumido com os cidadãos no 

Plano e Orçamento para 2019, este é um ano de forte investimento, com muitas obras de tipologia 

diversa por todo o Município, ao mesmo tempo que continuamos a cuidar bem de consolidar a 

recuperação financeira da nossa Câmara. 

[mapas em anexo] 

 

II – REABILITAÇÃO DA RUA DO GRAVITO E DA  

RUA DO CARMO 

Na próxima semana terão inicio os trabalhos de reabilitação da Rua do Gravito e da Rua 

do Carmo, a executar pela empresa Ângulo Recto – Construções, Lda., pelo valor de 516.389,81€ 

(+IVA), com um prazo de obra previsto de 10 meses, representando um novo investimento da 

Câmara Municipal de Aveiro (CMA), integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

da Cidade de Aveiro/PEDUCA, cofinanciado pelos Fundos Comunitários do Centro 2020. 

Localizadas numa área central da Cidade de Aveiro o conjunto de arruamentos referidos 

apresenta hoje um elevado grau de degradação ao nível dos pavimentos e passeios, 

comprometendo a segurança na circulação pedonal e automóvel. 

Com esta intervenção serão qualificadas as zonas de circulação pedonal, privilegiando o 

peão face ao automóvel (toda a Rua do Gravito passará a ser uma plataforma única sobrelevada 

de zona partilhada; a Rua do Carmo manterá o perfil existente de passeios e arruamento 

betuminoso), reformulada a rede de drenagem de águas pluviais e a rede de iluminação pública, 

bem como a rede de abastecimento de água (intervenção previamente realizada pela empresa 

AdRA – Águas da Região de Aveiro). 

A empreitada irá desenvolver-se em três fases distintas (conforme melhor apresentado no 

mapa em anexo), por forma a garantir a melhor circulação, segurança e conforto aos moradores 

e utilizadores das referidas vias: 

 

» Fase 1 – Rua do Gravito até ao cruzamento com a Rua Alberto Soares Machado (com 

duração prevista de 3 meses) 

» Fase 2 – Rua do Gravito entre o Cruzamento com a Rua Alberto Soares Machado e a 

Rua do Carril (com duração prevista de 4 meses) 



» Fase 3 – Rua do Carmo até ao cruzamento com a Rua Eng.º Oudinot (com duração 

prevista de 3 meses) 

 

Durante cada uma das fases de obra existirão condicionamentos de trânsito associados 

aos trabalhos, sendo garantido o acesso aos moradores bem como de cargas e descargas, 

solicitando compreensão e colaboração de todos na boa gestão da operação, em particular no que 

respeita aos constrangimentos ao nível da circulação viária. 

Na Fase 1 da obra não será possível circular no troço do arruamento, sendo criado um 

circuito de desvio pela Rua do Carril (invertendo o sentido de trânsito da Rua do Gravito) permitindo 

o acesso à Rua Alberto Soares Machado. 

Prossegue assim o investimento devidamente planificado e com sustentabilidade 

financeira, visando a conservação das infraestruturas rodoviárias existentes, gerindo bem a opção 

de cumprirmos os compromissos que assumimos com os Cidadãos. 

[mapa 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 

 

 


