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Câmara Municipal de Viana do Castelo 

EDITAL 
LUÍS NOBRE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO 

CASTELO: 
Faço público que, a Câmara Municipal em sua reunião de 13 de Janeiro corrente, 

deliberou ao abrigo do disposto no artigo 6°, da Postura de Trânsito de Viana do 

Castelo, aprovar as seguintes alterações à postura de Trânsito, tendo em vista a 

realização da XXIV Meia Maratona Manuela Machado e a XXII Mini Maratona e 

Caminhada: -

Trânsito proibido - entre as 14:00h do dia 20.01.2023 e as 14:30h do dia 22.01.2023 na 

Praça Marques Júnior, arruamento norte 

Trânsito nos dois sentidos - entre as 14:00h do dia 20.01.2023 e as 08:00h do dia 

22.01.2023 na Praça Marques Júnior, arruamento poente 

No dia 22-01-2023 e durante o período compreendido entre as 09:45h e as 13:00 horas, 

estará encerrada ao trânsito a Estrada Nacional 202, entre o cruzamento de Nogueira 

e Meadela -Alto de S. Vicente (Viana do Castelo) 

Quem desejar deslocar-se em direcção a Viana do Castelo, oriundo das localidades de 

Cardielos e Serreleis deverá recorrer a percursos alternativos "internos" utilizando a 

Estrada Municipal 1172, que liga as localidades de Samonde, Perre e Meadela (Estrada 

da Cova) com ligação à nova variante de acesso à cidade (Avenida Mateus Carvalhido), 

Via Entre Santos e saída na rotunda do Centro Hospitalar do Alto Minho, ou alcançar a 

A27 no nó de Nogueira. 

Durante a interrupção apenas será permitido o atravessamento condicionado da 

Estrada Nacional 202 no cruzamento da Estrada do Embarcadouro do Pinheiro e a 

Estrada de ligação à localidade de Perre. 
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Câmara Municipal de Viana do Castelo 

No dia 22.01.20223 - realização da prova, serão observados os seguintes 

condicionalismos à circulação: 

• Entre as 09:45h e as 13:30h serão cortadas ao trânsito as seguintes vias: Alameda 

5 de Outubro; Praça da Galiza; Estrada da Papanata; Rua Tenente Coronel Afonso 

do Paço; Alameda Alves Cerqueira; Av. dos Combatentes da Grande Guerra; 

• Entre as 09:45h e as 13:30h será cortado ao trânsito o acesso à A27 / A28 no troço 

compreendido entre o Hotel Parque e os acessos da Meadela/Ponte Nova. 

• Entre as 09:45h e as 14:00h serão encerradas as saídas na A28, no sentido Darque 

- Viana do Castelo, saída 23 - Viana do Castelo e no sentido Outeiro - Viana do 

Castelo, a saída PK 69+530 - Viana do Castelo. 

• No período compreendido entre as 09:45h e as 13:30h quem, oriundo de Valença, 

desejar aceder à A27 ou A28, Ponte de lima ou Porto deverá tomar o desvio na 

Rotunda do Centro Hospitalar do Alto Minho - Via Entre Santos e tomar a Av. 

Mateus Carvalhido em direção à rotunda da Meadela. 
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Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

lugares públicos do estilo. 

E eu, ~ ~ rques, Diretor de Departamento de 

Administração Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi. 

Paços q0Q lho de ViéÍna·ao Ca elo, 16 de Janeiro de 2023 
; 

O PRESIDENTE 
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