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Ler a todas as turmas de 2CEB, 3CEB e Secundário; 
Publicitar na página web e placards de alunos. 
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Correspondendo ao exposto pela Câmara Municipal de Ponte da Barca, venho chamar a atenção e pedir especial 

cuidado para a alteração ao serviço de transporte em carreira pública, a partir de 3 de março de 2020, nas carreiras 

que se referem na informação reproduzida.  

“Na sequência da informação prestada pela empresa AVIC/SALVADOR na última 6ª feira, dia 28/2/2020, as carreiras 

públicas de passageiros realizadas por esta operadora iriam sofrer alterações, nomeadamente as carreiras Ponte da 

Barca - Vila Chã - Lourido - Ponte da Barca e Ponte da Barca - Azias. 

Assim, a Câmara Municipal de Ponte da Barca, por razões de interesse público relevante, designadamente o caso de 

rutura ou de risco iminente de rutura deste serviço público vai autorizar, provisoriamente, o título de concessão para 

a exploração do serviço público do transporte de passageiros, das carreiras Ponte da Barca - Vila Chã - Lourido - Ponte 

da Barca e Ponte da Barca - Azias, à empresa BARQUENSE VIAGENS. 

Nesta sequência, considerando que o transporte escolar está integrado nestas carreiras públicas urge comunicar a 

toda a comunidade escolar que usufruiu deste serviço público que, a partir do dia 3 de março de 2020,  os alunos que 

utilizam as carreiras Ponte da Barca - Vila Chã - Lourido - Ponte da Barca e Ponte da Barca - Azias serão 

transportados, nas mesmas condições, pela empresa BARQUENSE VIAGENS. 

Pelo exposto agradecemos, desde já, a divulgação desta alteração pela comunidade escolar.” 

 

Ponte da Barca, 2 de março de 2020 

 

 

O Diretor, 

 

 

Carlos Alberto Martins de Sousa Louro 

 


