
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

AVISO 

DESFILE DE CARNAVAL COM A PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES  

FREGUESIA DE CAMPO 

CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO AUTOMÓVEL  

 

Comunica-se à população em geral que dia 28 de fevereiro, por motivo da realização do evento 

denominado “Desfile de Carnaval”, promovido pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Campo, 

ocorrerá condicionamento ao trânsito automóvel, no período da manhã a partir das 10H00 até 

ao término dos desfiles, nos seguintes arruamentos da freguesia de Campo: 

Trajeto dos desfiles carnavalescos 

• EB1 de Azenha - saída da Escola às 10h em direção ao Agrupamento de Escolas de Campo. 

Regresso à Azenha com pequeno percurso à volta da escola; 

• EB1 de Balselhas – Saída da Escola: Rua Escola Nova; Rua Pedro Homem de Melo (até Largo 

Capadeira, onde se inverte percurso para regresso); Rua Luís de Camões; Rua Pedro Homem de 

Melo; Rua Escola Nova e chega à escola; 

• EB1 de Moirais – saída da escola em direção à Igreja de Campo; desce a alameda, volta a subir 

até à igreja e desce em direção aos semáforos, atravessa a estada nacional em direção ao Centro 

Cívico (em frente à junta) e regressa à escola; 

• EB1 do Outeiro – Escola de Outeiro - rua 1º de maio, travessa 1º de maio, rua dos Urreiros, 

rua Santa Cecília, rua da Escusa, rua Central da Capela, rua 1º de maio - Escola de Outeiro; 

• EB1 da Retorta – Saída da Escola Básica da Retorta (10h); Rua Central da Retorta (até ao 

Campo de Futebol); Rua dos Desportos; Travessa dos Desportos; Rua Bartolomeu Dias; Rua 

Fernão de Magalhães; Rua Gago Coutinho; Rua Vasco da Gama; Travessa Vasco da Gama; Rua 

Central da Retorta (até à sede do PS); Rua Santa Luzia; Rua Sacadura Cabral; Travessa Vasco 

da Gama; Rua Central da Retorta (até à Escola Básica da Retorta). 

O desfile dos alunos decorrerá essencialmente nos passeios, pelo que, não deverá ocorrer 

condicionamento à normal fluidez do tráfego, contudo o mesmo terá acompanhamento por parte 

das forças policiais nas zonas de maior tráfego, de forma a garantir a segurança dos participantes 

e minimizar quaisquer inconvenientes decorrentes de um possível abrandamento na fluidez do 

trânsito local. 
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