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ANEXO I - POSTURA DE TRÂNSITO da FREGUESIA de 

ALPENDORADA, VÁRZEA E TORRÃO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

 

A Postura de Trânsito da Freguesia de ALPENDORADA, VÁRZEA E TORRÃO, integra-se na sua 

totalidade dentro das disposições habilitantes constante do Artigo 1.º da Postura Municipal de Trânsito 

do Concelho de Marco de Canaveses e restantes determinações nela contidas, bem como demais 

legislação sobre trânsito, completando-as, pelo que nela não são repetidas tais determinações de ordem 

geral que constam daqueles Diplomas e Postura, as quais não poderão ser contrariadas ou omitidas.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

Ordenamento do Trânsito 

 

Artigo 2.º 

 

Nas vias e locais a seguir indicados o trânsito, estacionamento, parques e paragens de veículos, 

obedecerão às seguintes prescrições: 

 

 

ADRO DA IGREJA 

 

Trânsito 

 

a) O trânsito circulante nesta via cede a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no 

entroncamento desta com a Estrada de Fontelas, Avenida Frei José António Ferreira Vilaça e 

Avenida de S. Bento. 

 

 

ALAMEDA 20 DE JUNHO 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento; 
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b) Criado um lugar para uma viatura de condutor portador de deficiência na baia de 

estacionamento existente, junto à EB 2,3 de Alpendorada, de harmonia com a sinalização ali 

colocada; 

 

c) Autorizada a paragem de autocarros em frente ao abrigo de passageiros, para entrada e saída 

dos alunos da Escola EB 2,3 de Alpendorada. 

 

AVENIDA Dr. FRANCISCO SÁ CARNEIRO 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua do Memorial (E.R. 108) e na Rua 

Francisco Borges da Cruz (E.R.108). 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento; 

 

b) Criado um lugar para uma viatura de condutor portador de deficiência na baia de 

estacionamento existente, junto à Farmácia, de harmonia com a sinalização ali colocada. 

 

 

AVENIDA FREI JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA VILAÇA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Via Panorâmica do Douro (E.R.108), 

cede ainda a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no entroncamento desta com 

a Estrada de Fontelas, Avenida de S. Bento e Adro da Igreja. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

AVENIDA DA IGREJA (E.R. 108)  

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 
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Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

AVENIDA JOÃO PAULO II 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua da Vista Alegre (E.R. 108), ao 

trânsito circulante na rotunda existente no entroncamento desta com a Rua do Ameal e Rua de 

Vila Boínha e cede ainda a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no 

entroncamento com a Rua do Praino e Rua de Vila Boínha. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

AVENIDA DE MIRATÂMEGA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no entroncamento 

desta com a Rua das Franciscanas de Callais, cede ainda a prioridade ao trânsito circulante na 

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

AVENIDA DE SÃO BENTO 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Avenida de S. João (E.R. 108) e na Via 

Panorâmica (E.R. 108), cede ainda a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no 

entroncamento desta com a Estrada de Fontelas, Avenida Frei José António Ferreira Vilaça e 

Adro da Igreja. 
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Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

AVENIDA DE SÃO JOÃO (E.R. 108) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no entroncamento 

desta com a Rua do Memorial (E.R. 108 / E.M. 210); 

c) O trânsito circulante nesta via poderá perder a prioridade em função das indicações dos 

sistemas semafóricos existentes junto à sede da Junta de Freguesia, junto à Escola Secundária e 

junto à EB1/JI de Cruzeiro. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

CALÇADA DAS LAMAS 

 

Trânsito 

 

a) O trânsito circulante nesta via cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua das Lamas 

 

ESCADAS DE LEIRIA 

 

Trânsito 

 

a) Proibido. 

 

ESTRADA DA BARRAGEM 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 
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Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

ESTRADA DE FONTELAS 

 

Trânsito 

 

a) O trânsito circulante nesta via cede a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no 

entroncamento desta com a Avenida Frei José António Ferreira Vilaça, Avenida de S. Bento e 

o Adro da Igreja. 

 

 

ESTRADA DO LADÁRIO 
 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos e 

cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua da Serrinha (E.M. 210). 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

PRACETA DA DEVESA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem num só sentido (contrário ao do movimento dos 

ponteiros do relógio); 

 

b) O trânsito circulante nesta Praceta cede a prioridade ao trânsito circulante na Avenida de S. 

João (E.R. 108). 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento;  

 

b) Criado um lugar para uma viatura de condutor portador de deficiência na baia de 

estacionamento existente, junto à Escola Secundária, de harmonia com a sinalização ali 

colocada. 
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RUA Eng.º ADELINO AMARO DA COSTA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro e na 

Rua da Vista Alegre (E.R. 108). 

 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA DO AMEAL  

 

Trânsito 

 

a) O trânsito circulante nesta via cede a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no 

entroncamento desta com a Avenida João Paulo II e Rua de Vila Boínha. 

 

RUA AVELINO FERREIRA TORRES 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Trav.ª do Monte e na Rua Eng.º Duarte 

Pacheco (E.R. 108). 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA DA BARRAGEM 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua Eng.º Duarte Pacheco (E.R.108). 
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Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA DA CACHORRELA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA DO CANO 
 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Alameda da Saudade; 

c) Proibido a veículos pesados exceto, Bombeiros, serviços de limpeza e cargas/descargas; 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento. 

 

 

RUA DO CASAL DE BAIXO 
 

Trânsito 

 

a) Proibido a veículos pesados no troço compreendido entre o entroncamento com a Rua da 

Cachorrela e o parque de estacionamento, de harmonia com a sinalização ali colocada. 

 

RUA CONDE DE LEIRIA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 
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b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro e na 

Avenida de Miratâmega. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA CONDE DO VALE DA RICA (E.N. 108-1) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA CÓNEGO GASPAR DE FREITAS 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Avenida de São João (E.R.108), na Rua 

Gaspar Freitas Vieira, na Rua da Vista Alegre (E.R. 108) e na Rua Francisco Borges da Cruz 

(E.R.108). 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA Eng.º DUARTE PACHECO (E.R. 108) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 
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Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento;  

 

b) Criado um lugar para Táxi na baia de estacionamento existente, no Largo adjacente à Ponte 

Duarte Pacheco, de harmonia com a sinalização ali colocada. 

 

 

RUA FRANCISCO BORGES DA CRUZ (E.R. 108) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento;  

 

b) Criado um lugar para uma viatura de condutor portador de deficiência na baia de 

estacionamento existente, junto ao número 164, de harmonia com a sinalização ali colocada. 

 

 

RUA GASPAR FREITAS VIEIRA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Avenida de São João (E.R.108), salvo 

indicação em contrário prestada pelo sistema semafórico existente. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DA IGREJA DE MATOS 

 

Estacionamento 

 

a) Criado um lugar para viatura do Pároco na baia de estacionamento existente, de harmonia com 

a sinalização ali colocada. 
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RUA DO MEMORIAL (E.R. 108 / E.M. 210) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no entroncamento 

desta com a Avenida de São João. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento; 

 

b) Criado um lugar para Táxi na baia de estacionamento existente junto ao entroncamento com a 

Rua do Caminho Velho (a Norte), de harmonia com a sinalização ali colocada. 

 

c) Criados três lugares para Táxi nos primeiros lugares da primeira baia de estacionamento 

existente ( sentido Sul/Norte),  de harmonia com a sinalização ali colocada; 

 

 

RUA DO MONTE 

 

Trânsito 

 

a) Proibido a pesados em toda a sua extensão. 

 

 

RUA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua de São João, na Avenida da Igreja e 

na Rua 5 de Outubro. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento. 

 

 

RUA PADRE DAVID TEIXEIRA 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 
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b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua de Memorial (E.M. 210), na Rua da 

Vinha D’Álem, na Rua de Vale do Côvo e na Estrada da Barragem. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento. 

 

 

RUA PADRE AUGUSTO CARLOS FIDALGO 

 

Estacionamento 

 

a)  Criado um lugar para Pároco na baia de estacionamento existente junto à Igreja, de harmonia 

com a sinalização ali colocada. 

 

 

 

RUA PADRE VELINO 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA DA PENA (E.R. 108) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DO PENEDO MONTELO 

 

Trânsito 



Postura de trânsito da freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão                                                                                    12/19 

  

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua da Cachorrela. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DO PRAINO  

 

Trânsito 

 

a) O trânsito circulante nesta via cede a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no 

entroncamento desta com a Avenida João Paulo II e Rua de Vila Boínha. 

 

RUA DE POUSADA (E.N. 108-1) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua da Vista Alegre (E.R. 108). 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA DE SANTA CLARA DO TORRÃO 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua Eng.º Duarte 

Pacheco. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento. 

 

RUA DE SANTA CRISTRINA 

 

Trânsito 
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a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

c) Proibido a de veículos pesados exceto, Bombeiros, serviços de limpeza cargas/descargas; 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento. 

 

 

RUA SANTA MAFALDA 

 

Trânsito 

 

a) O trânsito processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos no troço 

compreendido entre a Alameda da Europa e a Trav.ª Egas Moniz e num só sentido 

(Nascente/Poente) no troço compreendido entre a Alameda 20 de Junho e a Trav.ª Egas Moniz. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento. 

 

 

RUA DE S. JOÃO (E.R. 108) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DE S. MARTINHO (E.R. 108) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

Estacionamento 
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a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DE S. SALVADOR 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes; 

c) Proibido a veículos pesados no sentido Nascente/Poente. 

 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DA SERRINHA (E.M. 210) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DA TAPADINHA 

 

Trânsito  

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos no troço compreendido 

entre o entroncamento com a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro (a norte) e o entroncamento 

com a Trav.ª da Tapadinha e num só sentido (Norte/Sul) no troço compreendido entre o 

entroncamento com a Trav.ª da Tapadinha e o entroncamento com a Avenida Dr. Francisco Sá 

Carneiro; 

 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro 

sendo nesta obrigado a virar à direita. 
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Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento 

 

 

RUA DE VALE DO CÔVO 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

 

 

Estacionamento 

 

b) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DA VENDA NOVA (E.N. 108-1) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DE VILACETINHO (E.N. 108-1) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  
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RUA DE VILA BOINHA  
 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Travessa João Paulo II e na Rua Padre 

Velino, cede a prioridade ao trânsito circulante na rotunda existente no entroncamento desta 

com a Avenida João Paulo II e Rua do Praino e cede a prioridade ao trânsito circulante na 

rotunda existente no entroncamento desta com a Avenida João Paulo II e Rua do Ameal. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA DE VILA DO MONTE 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA DA VINHA D’ALEM (E.M. 210) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento; 

 

 

RUA DA VISTA ALEGRE (E.R. 108) 

 

Trânsito 
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a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

RUA DA ZONA INDUSTRIAL 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

RUA 5 DE OUTUBRO 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes e cede a prioridade ao trânsito circulante na Rua da Cachorrela e na Avenida Dr. 

Francisco Sá Carneiro. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

TRAVESSA ENTRE A RUA DAS FRANCISCANAS DE CALLAIS E A RUA DE SANTA 

SABINA 

 

Trânsito 

 

a) Proibido. 

 

TRAVESSA JOÃO PAULO II 

 

Trânsito 
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b) Processar-se-á num só sentido (Sul/Norte); 

c) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes; 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

TRAVESSA DE LEIRIA 

 

Trânsito 

 

a) Proibido. 

 

TRAVESSA DO MONTE - Torrão 

 

Trânsito 

 

b) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

c) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

VIA PANORÂMICA DO DOURO (E.R. 108) 

 

Trânsito 

 

a) Processar-se-á pela direita da faixa de rodagem e nos dois sentidos; 

b) O trânsito circulante nesta via tem prioridade em todos os cruzamentos ou entroncamentos 

existentes. 

Estacionamento 

 

a) Proibido em toda a extensão da via, exceto nos parques e baias de estacionamento existentes e 

de harmonia com a sinalização e/ou as marcações impressas no pavimento.  

 

 

CAPÍTULO III 

 

Disposições finais 
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Artigo 3.º 

 

O trânsito circulante nas vias que cruzam ou entroncam nas vias onde o trânsito tem prioridade cede a 

passagem ao trânsito circulante nessas vias. 

 

Artigo 4.º 

 

Nas restantes vias da freguesia, não especificamente mencionadas nesta Postura, assume-se a 

existência de trânsito nos dois sentidos. 

A permissão de estacionamento e as prioridades são as estabelecidas pelo Código da Estrada em vigor.  

 

Artigo 5º  

Ficam revogadas todas as disposições municipais sobre trânsito existentes nas freguesias de 

Alpendorada e Matos, Várzea do Douro e Torrão à data da entrada em vigor desta Postura.  


