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EDITAL Nº 56/2016 
 

Manuel Duarte Fernandes Moreno, Presidente da Câmara Municipal supra, torna público o seguinte: 

Macedo de Cavaleiros recebe a chegada da 3ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta no dia 30 de julho 

(sábado), tratando-se de um momento de grande visibilidade externa para o concelho. A meta estará 

localizada na Rua Dr. Armando Pires, junto à Igreja de Santa Maria Mãe da Igreja. A Volta a Portugal de 

Juniores também terá chegada nesse dia à cidade 

O envolvimento logístico associado à prova levará à necessária ocupação do Parque Municipal de 

Exposições, com a “feira de animação” oficial do evento com todos os patrocinadores, e ao 

condicionamento ou corte de trânsito e estacionamento em várias artérias do concelho, em especial em 

todo o Bairro dos Merouços, nos dias 29 e 30, conforme imagem do percurso no verso deste Edital.  

As ruas de São Pedro, Dr. Armando Pires, Dr. António Oliveira Cruz, Comendador Emílio Pires, Camilo 

Pessanha, Túlia Saldanha, Padre António Mourinho e Raúl Rego estarão condicionadas entre as 20H00 do 

dia 29 (sexta) e as 22H00 de dia 30 (sábado). Entre as 07H00 e as 22H00 de dia 30, estarão as mesmas 

cortadas ao trânsito. 

Outros constrangimentos a ter em conta no dia 30, com Circulação condicionada e/ou cortada: 

 EN 102 (de Bornes ao Pontão de Lamas); EM 15 (do Pontão de Lamas à Zona Industrial); IP2 (do 

nó da Zona Industrial à saída sul de Macedo de Cavaleiros) – 13:00H–18H30; 

 Avenida Comendador António Joaquim Ferreira, Rua dos Merouços, Avenida Eng. Camilo 

Mendonça, Rua Álvaro de Castro, Rua Fonte do Paço, Rua Viriato Martins – 13:00H–18H30; 

 Rua Francisco Sá Carneiro e Rua Almeida Pessanha, devido à realização do programa de 

animação da RTP “Há Volta”, entre as 10H00 e as 20H00. 

Tendo em conta todos os constrangimentos, e lamentando o condicionamento ao normal decurso da 

vida de cada cidadão, apelamos à melhor compreensão e colaboração de todos. 

Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares do costume 

e amplamente distribuído e difundido na cidade de Macedo de Cavaleiros. 

Paços do Município de Macedo de Cavaleiros 22 de julho de 2016. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Manuel Duarte Fernandes Moreno 




