CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO SECO E VIAS ENVOLVENTES

AVISO – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO ENTRE OS DIAS 7 E 12 DE JUNHO
A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto informa que, para a aplicação da primeira camada
betuminosa na faixa de rodagem da Rua Antunes Basto e execução das respetivas concordâncias com as
vias envolventes, no próximo dia 7 de junho, durante a manhã, e nos dias 11 e 12 de junho, o trânsito no
Campo do Seco e arruamentos envolventes vai sofrer fortes condicionamentos, pelo que pedimos,
desde já, desculpa pelos incómodos causados e agradecemos a melhor compreensão.
Assim,
1. Na manhã do dia 7 de junho e durante todo o dia 11 de junho, o trânsito será proibido na Rua
dos Bombeiros Voluntários e na Rua Barjona de Freitas no sentido nascente-poente e sul-norte.
Será, ainda, proibido no final da Rua General Humberto Delgado, em frente à Caixa Geral de
Depósitos virar à esquerda para Rua Antunes Basto. As alternativas de circulação estarão
sinalizadas e compreendem a utilização (através do Quinchoso) da Rua José Maria Pacheco, Rua
Venâncio Gonçalves Pereira ou, ainda, (pelo Mercado Municipal) através da Rua Prof. Emídio
Guerreiro, Rua 25 de Abril e Av. Francisco Sá Carneiro. No topo norte da Rua Antunes Basto será
permitida, a partir da Rotunda da Boavista, o trânsito norte-sul aos moradores e serviços de carga
e descarga.
2. No dia 12 de junho será proibido o trânsito nos dois sentidos no acesso do Campo do Seco ao
Quinchoso, pelo que a alternativa para quem procede ou se dirige da ou para a Ponte de Pé será a
circulação pela Rua José Maria Pacheco e Rua Venâncio Gonçalves Pereira ou sentido inverso. O
trânsito em frente à Escola Básica e Secundária será muito condicionado e obrigará à inversão de
marcha.
Apelamos, por isso, aos senhores condutores que prestem a melhor atenção à sinalização existente nos
referidos locais.
Cabeceiras de Basto, 6 de junho de 2019

