
 

 
 

 

 

   

N.º 8/13 - CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO – COLETE ENCARNADO 

       

No âmbito das festividades do Colete Encarnado alertamos os Srs. Munícipes para o seguinte 
condicionamento de trânsito: 

 

Das 06h00 do dia 20 de junho às 20h00 do dia 1 de julho 

Proibição de Circulação: R. António Lúcio Baptista e Miguel Bombarda de forma a permitir a 
eletrificação deste arruamento e a decoração com o festão, assim como posteriormente a desmontagem 
deste material. Será garantido o acesso dos moradores às suas habitações. 

 

De 13 de junho a 28 de julho 

Circulação condicionada: R. 1.º de Dezembro e Serpa Pinto de forma a permitir a eletrificação deste 
arruamento e a decoração com o festão, assim como posteriormente a desmontagem deste material.  

 

De 11 de junho a 28 de julho 

Circulação Condicionada nos seguintes arruamentos: R. Almirante Cândido dos Reis, Largo 
Marquês de Pombal, Av. Pedro Victor, de forma a permitir o trabalho de eletrificação destes 
arruamentos e a decoração com o festão, (a partir das 18h00). Posteriormente, a desmontagem deste 
material (feita durante o período diurno) exigirá o mesmo condicionamento. Será garantido o acesso 
dos moradores às suas habitações. 

 

Dia 2 de julho - Entre as 20h00 e as 24h00 

Proibição de Estacionamento: Av. Pedro Victor a seguir ao parque de estacionamento reservado à PSP 
e também na zona destinada a cargas e descargas (lado norte e Largo da Av.), junto ao passeio proveniente 
da travessa do Fidalgo, com vista à montagem dos contentores. Ainda toda a zona a sul antes da entrada 
do pátio da câmara para a montagem dos módulos sanitários. 

Largo da Av. Pedro Victor em toda a sua extensão, com vista à montagem do palco, gerador, camarins, 
cabine sanitária. 

 



 

Dia 3 de julho - Entre as 00h00 e as 24h00 

Proibição de Estacionamento: Av. Pedro Victor a seguir ao parque de estacionamento reservado à PSP 
e também na zona destinada a cargas e descargas (lado norte e Largo da Av.), junto ao passeio proveniente 
da travessa do Fidalgo, com vista à montagem dos contentores. Ainda toda a zona a sul antes da entrada 
do pátio da câmara para a montagem dos módulos sanitários. 

Largo da Av. Pedro Victor em toda a sua extensão, com vista à montagem do palco, gerador, camarins, 
cabine sanitária. 

Largo 5 de Outubro, na zona recortada dos passeios, de forma a permitir a montagem das bancadas. 

R. Dr. Manuel de Arriaga entre as R. dos Bombeiros e a Almirante Cândido dos Reis. 

 

Entre as 18h00 e as 24h00 

Proibição de Estacionamento: Largo 5 de Outubro em toda a zona de estacionamento a norte da praça 
de toiros, e nas reentrâncias dos passeios, (zona de estacionamento deste Largo). 

 

Dia 4 de julho - Entre as 00h00 e as 24h00 

Proibição de Estacionamento: Largo 5 de Outubro em toda a zona de estacionamento a norte da praça 
de toiros, e nas reentrâncias dos passeios, (zona de estacionamento deste Largo), com vista à montagem 
das bancadas. 

Av. Pedro Victor em toda a sua extensão. 

R. do Caes arruamento que liga a R. Almirante Cândido dos Reis, à entrada sul do jardim Constantino 
Palha. 

R. Almirante Cândido dos Reis entre a passagem de nível e o rio Tejo. 

R. Dr. Manuel de Arriaga entre as R. dos Bombeiros e a Almirante Cândido dos Reis. 

 

Entre as 16h00 e as 24h00 

Proibição de Estacionamento nos seguintes arruamentos: R. Joaquim Pedro Monteiro, do R. 
Curado, Largo Marquês de Pombal, R. Serpa Pinto, 1.º de Dezembro, R. Alves Redol (exceto nas 
zonas recortadas dos passeios), Luís de Camões, Av. Pedro Victor e arruamento defronte ao Celeiro 
da Patriarcal. 

A R. do Curado lado nascente estará reservada aos transportes públicos de passageiros, que farão neste 
arruamento a entrada e saída de passageiros. 

Aos táxis será permitido o estacionamento no Largo Marquês de Pombal, na placa de estacionamento que 
lhes está destinada. 

 


