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EDITAL Nº 792/2022 

CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 

 

JOÃO PEDRO PINTO BAIÃO, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA 

FAZ SABER, em cumprimento do disposto no nº 1, do artigo 56º, do anexo I, da Lei      

nº 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo das competências que lhe foram 

subdelegadas através do Despacho nº 25/2022, de 18 de abril, do Presidente da 

Câmara Municipal, que foi autorizado, em 9 de setembro de 2022, o condicionamento 

de trânsito solicitado pela Alverca Urban Runners - DestinOlímpico - Associação de 

Desportos Urbanos de Alverca, ao abrigo do disposto no artigo 5º do Decreto 

Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março, para realização do “Trail Encostas de 

Xira”, no dia 11 de setembro de 2022, com o seguinte itinerário: 

 Início e final na Quinta Municipal da Subserra, com passagem por várias vias e 

trilhos das localidades de São João dos Montes, Vila Franca de Xira, Alhandra, 

Sobralinho, Alverca do Ribatejo e Calhandriz: 

o O percurso deverá ser devidamente assinalado; 

o Os participantes deverão cumprir as disposições do Regulamento e Código da 

Estrada e afetar o menos possível a circulação automóvel; 

o Os percursos em vias com tráfego automóvel deverão ser controlados pela 

organização, se necessário com apoio das forças de segurança; 

o Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas estradas, ficando a 

cargo da entidade organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados; 

o As informações colocadas na via pública relacionadas com a realização da 

prova devem ser imediatamente retiradas após a passagem do último 

participante; 

o A entidade organizadora deve tomar as devidas precauções para que não 

fiquem depositados no percurso qualquer tipo de resíduos, e seja 

salvaguardada a legislação ambiental vigente. 

o Deve ser acautelada a circulação de veículos prioritários, que transitem em 

marcha urgente de socorro. 

Dada a natureza do evento, será adotado o seguinte condicionamento de trânsito, no 
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concelho: 

Circulação, paragem e estacionamento condicionados, momentaneamente, à passagem 

dos participantes do “Trail Encostas de Xira”, nos seguintes arruamentos: 

 São João dos Montes: 

 Rua Dr. Silva Araújo; 

 Estrada da Subserra; 

 Estrada da Cochôa; 

 Rua das Oliveiras; 

 EN248-3; 

 Estrada de São João dos Montes; 

 Rua 28 de Setembro; 

 Praça 1º de Maio; 

 Rua 5 de Outubro; 

 Rua da Aliança Operária; 

 Caminho dos Moinhos; 

 Travessa do Marquês; 

 Rua Marquês de Subserra; 

 Rua da Lapa; 

 Rua da Liberdade; 

 Rua 25 de Abril; 

 Largo João Guedes de Sousa; 

 Largo 1º de Maio. 

 Alhandra: 

 Estrada da Costa; 

 Estrada de A-dos-Loucos; 

 Estrada da Subserra. 
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 Sobralinho: 

 Estrada do Miradouro; 

 Rua Domingos da Silva Reis; 

 Rua Rita Espírito Santo; 

 Rua da Escola; 

 Rua da Pedreira. 

 Calhandriz: 

 Rua Luís Lourenço Ramalho; 

 Largo da Restauração; 

 Rua Dr. Jaime Marques Dias Simão; 

 Rua da Igreja; 

 Rua da Ponte do Rio Pequeno. 

Trail longo: 

 

Trail curto: 
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Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos locais do costume. 

E 

&

eu,                                                                                                       , Diretor  do 

Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica, o subscrevi. 

Paços do Município de Vila Franca de Xira, 9 de setembro de 2022 

 

O Vereador da Câmara Municipal, 
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