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I~de Aveiro

Exposição de Fotografia inaugurada hoje
A Exposição de Fotografia dos Amigos da Fotografia tem inauguração agendada
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Iniciada a requalificação de ruas em Eixo
Melhoramentos Cumprindo com o calendário previsto, começou ontem o plano de repavimentação de duas ruas
de Eixo. Durante esta semana, o trânsito vai estar condicionado
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Eixo vai ter duas ruas repavimentadas
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Tal como estava previsto, os coros e quejã estão a acontecer
trabalhos de pavimentação da cm várias frenta Deste ~pa
Rua Jeronimo Mascarenhas cote’ fazem parte: Rua dos
Júnior, em Fixo, começaram Bombeiros da Celulose e Rua
ontem, devendo prolongar-se José E evão em Cada, Rua da
ao longo de três dia Segue-se Brejeira. Rua da Escola e Rua
doC»vâoemMamodtirojta
a pavimentação da Rua Vaie
dos PlnheWo~ cujos trabalhos vessada FstaçãoeRua da Agia
estão agendados para os dias em Asadas, o Parque de esta
17 e l& Durante este periodo. o cionarnento de Longa Duração
trânsito automóvel sofre algu do l-lospftal/linlversidadee as
masaltesaçóes,devendoosau quedecotremestasemanaem
tomobilistassegulrossinaisde Eixo. É o cumprimento do ca
lendáiiodeaitanjos depois do
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Estas duas intervenções lo- levantamento feito no ‘Relató
serem-se num ‘pacote’ alar rio do Falado de Conservação
gado de obras que autarquia dos Arruamentos Municipais’
aveirense corniderou ussente efectuado em Abril de 2014.
Sandra Simões
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Novo KARL

5 portas, 5 lugares e 5 anos de garantia
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