
 

 

 

 

Nota: Alertamos para o facto de a realização dos trabalhos estar condicionada à 
ocorrência de condições meteorológicas favoráveis. Caso contrário, poder-se-á verificar 
algum atraso na data indicada. 
 

 

 
Porto, 10 de setembro de 2020 

 
Ex.mo(a) Senhor(a), 
 
O Município do Porto, através da empresa municipal de Gestão e Obras do Porto – GO Porto, 
dá conhecimento da alteração de trânsito necessária ao bom andamento da empreitada 
do Terminal Intermodal de Campanhã, com início a partir do próximo dia 14 de 
setembro, segunda-feira. 
 
Neste sentido, será necessário proceder ao: 

• Condicionamento com corte de via na Rua do Pinheiro de Campanhã; 
• Condicionamento com corte de via na Travessa do Pinheiro de Campanhã; 
• Condicionamento com corte de via na Rua de Bonjóia, no troço compreendido entre 

a Via de Cintura Interna e a Rua do Pinheiro de Campanhã; 
• Proibição do sentido norte/sul na Via de Cintura Interna desde as saídas “Campanhã / 

Quinta de Bonjóia” e “Campanhã / S. Roque” até à Rua de Bonjóia. 
 

Os desvios de trânsito deverão ser realizados de acordo com a planta de desvios apresentada 
no verso deste ofício.  
 
Asseguradas estão, como habitualmente, a acessibilidade pedonal, as cargas e descargas e 
acessos a garagens, bem como todas as situações de emergência. 
 
Agradece-se desde já a compreensão dos munícipes para os potenciais incómodos 
resultantes dos trabalhos e dos condicionamentos de trânsito, sendo certo que tudo faremos 
para mitigar esses impactos. 

 
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional através da linha direta de obra 
228 339 303 ou do site www.goporto.pt, onde encontra toda a informação útil da empreitada. 

 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 

O Administrador Executivo 
da Gestão e Obras do Porto, EM 

 
 

(Manuel Aranha) 
  

http://www.goporto.pt/
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