
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 
AVISO 
 
 
TRABALHOS NA VIA PUBLICA 
SUSPENSÃO À CIRCULAÇÃO AUTOMOVEL 
ADITAMENTO 
 
RUA FONSECA DIAS - VALONGO 
 

Comunica-se à população em geral que decorrente de execução de trabalhos na via pública, 

no âmbito da obra de urbanização com o processo número 32/2020/224, em nome do 

requerente ALDI PORTUGAL – Supermercados, Ld.ª, permanecerão alterações à circulação 

rodoviária, com a seguinte calendarização: 

 

1.ª Fase 

Suspensão  

EN 15 sentido Valongo > Paredes 

Contempla a suspensão à circulação automóvel na EN 15 sentido Valongo > Paredes, até 

ao próximo dia 04.12.2021. 

 

2.ª Fase 

Suspensão  

EN 15 sentido Paredes> Valongo 

Contempla a suspensão à circulação automóvel na EN 15 sentido Paredes > Valongo, até 

ao próximo dia 04.12.2021. 

 

A suspensão será apenas para os veículos ligeiros, efetuando-se a circulação de forma 

alternada com recurso a semáforos e apoio policial, quando necessário, para veículos 

pesados de mercadorias, veículos de transporte publico de passageiros e veículos em 

marcha de emergência  

 

Desvios 

1.ª Fase 

Inicio: cruzamento da Rua Fonseca Dias com as ruas da Passagem e Lopes das Neves - Rua Lopes 

das Neves – Rua Fonte Mourisca – Rua de Doneilhe – Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira – 

Rua da Queimada - Rua de Solgidro – Rua da Presa – Rua dr. José Aguiar Nogueira e 

retoma à Rua Fonseca Dias. 

 

 

 



2.ª Fase 

Inicio: entroncamento da Rua Fonseca Dias com a rua dr. José Aguiar Nogueira-- Rua dr. José 

Aguiar Nogueira - 

Rua de Solgidro - Rua da Queimada - Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira – Av.ª Emidio 

Navarro – Av.ª 5 de Outubro – retoma à EN 15 na Rotunda junto à Rua de S. Mamede. 

 

No sentido de minimizar os inconvenientes daí decorrentes além de estarem assegurados 

desvios alternativos para o trânsito, está instalada sinalização de carater temporário, de 

acordo com o novo plano de sinalização aprovado, em conformidade com a legislação em 

vigor. De salientar que ficará garantido o acesso dos moradores às suas habitações. 

 

 

Valongo e Paços do Concelho 

 
 
 

 
 

     Paulo Esteves Ferreira, Eng.º 
O Vereador com poderes subdelegados 
    (despacho n.º 05/GAP/2018 de 28/03) 
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