
 

 

22 de maio de 2018 
 
www.brisaconcessao.pt 
 
077-BCR-dmi-18 
 
ASSESSORIA DE IMPRENSA 
Franco Caruso  
+351 21 444 9569  
franco.caruso@brisa.pt  
 
Diogo Fernandes 
+351 21 318 7922 
diogofernandes@unimagem.pt 
 

Condicionamento de trânsito na A1 
  
 
Nos dias 22 a 26 de maio  
 
A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) informa que no âmbito dos trabalhos de Beneficiação / 
Reforço do Pavimento, no Sublanço Coimbra Norte (A1/A14) / Mealhada, da A1 – Auto-estrada 
do Norte, irão existir algumas implicações na circulação, as quais serão as seguintes: 
 
 
Entre o dia 22 e o dia 23 de maio 
Entre as 21h do dia 22 de maio e as 7h do dia 23 de maio, desvio de trânsito, entre o km 201 e 
o km 205, no sentido sul/norte. 
 
Entre o dia 23 e o dia 24 de maio 
Entre as 21h do dia 23 de maio e as 7h do dia 24 de maio, desvio de trânsito, entre o km 202 e 
o km 205, no sentido sul/norte. 
 
Entre o dia 24 e o dia 25 de maio 
Entre as 21h do dia 24 de maio e as 7h do dia 25 de maio, desvio de trânsito, entre o km 202 e 
o km 206, no sentido sul/norte. 
 
Entre as 21h do dia 24 de maio e as 7h do dia 25 de maio, encerramento da área de serviço da 
Mealhada, no sentido sul/norte. Como alternativa durante o encerramento, a Brisa sugere aos 
automobilistas que circulam na A1 no sentido sul/norte, a área de serviço de Pombal (40 Kms a 
sul da Área de Serviço da Mealhada) ou de Antuã (50 Kms a norte da Área de Serviço da 
Mealhada). 
 
Entre o dia 25 e o dia 26 de maio 
Entre as 21h do dia 25 de maio e as 7h do dia 26 de maio, desvio de trânsito, entre o km 204 e 
o km 208, no sentido sul/norte. 
 
 
A Brisa agradece antecipadamente a compreensão e colaboração dos automobilistas e espera 
contribuir para reduzir eventuais inconvenientes decorrentes desta operação, estando certa de 
que os possíveis incómodos serão largamente compensados pelo nível de qualidade, segurança 
e conforto que resultam de uma autoestrada melhor adaptada às necessidades de quem a 
utiliza. 
 
Para informação atualizada poderá ainda consultar o site www.viaverde.pt 
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