
MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

------------------------------- EDITAL N. 0 115/2022 ----------------------------- 
----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTIJO.------------------------------------------------------------------------------------------- 
___ TORNA PÚBLICO, que devido à realização das "Festas de S. Jorge", 

haverá alterações ao trânsito na Freguesia de Sarilhos Grandes - Montijo, 
de 07 a 13 de julho de 2022. ----------------------------------------------------------------- 
---------------------------- ASSIM SENDO, INFORMA QUE: ------------------------------- 
----- 1 - Será proibido o trânsito, no dia 08, das 20h00 às 03h00 do dia seguinte, 

no dia 09, das 20h00 às 03h00 do dia seguinte, no dia 10, das 16h00 às 02h00 

do dia seguinte e nos dias 11 e 12, das 20h00 às 02h00 do dia seguinte, nos 

seguintes arruamentos ( exceto residentes): ---------------------------------------------- 
----- Troço da Ex. E.N. 11 (atual Av. 5 de Outubro, Praça da Liberdade, Rua 

Almirante Cândido dos Reis e Av. da República) compreendido entre o 

entroncamento com a Estrada dos Paulinos e a intersecção com a Estrada dos 

Quatro Marcos; ------------------------------------------------------------------------------------ 
----- Rua do Cemitério desde a Rua Cândido dos Reis até à entrada do 
Cemitério;------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Rua Machado Santos no sentido de poente para nascente no troço 

compreendido entre o cruzamento da Igreja e a Rua Cândido dos Reis; ---------- 

----- Travessa 5 de Outubro. -------------------------------------------------------------------- 
----- 2 - Desde as 00h00 do dia 07 até às 24h00 do dia 13, será proibido o 

trânsito e o estacionamento na Travessa da Academia e no arruamento 

paralelo à Av. 5 de Outubro, desde o entroncamento com a Rua das Forças 

Armadas até à Praça da Liberdade, inclusive; ------------------------------------------- 

----- 3 - Desde as 16h00 do dia 1 O até às 02h00 do dia seguinte, será proibido o 

trânsito e o estacionamento na Rua das Forças Armadas, ficando neste 

período a Rua do Tejo e a Rua António Manuel Soares com a circulação 
automóvel nos dois sentidos de trânsito e proibido o estacionamento na Rua do 

Tejo fora das zonas demarcadas para o efeito; ------------------------------------------- 
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----- 4 - Desde as 00h00 do dia 07 até às 24h00 do dia 24 o troço da Rua 
Machado Santos, compreendido entre a Rua Cândido dos Reis e a Travessa 
da Academia passará a funcionar nos dois sentidos de trânsito e será proibido 

o estacionamento; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - Durante o período das festas existirá um parque de estacionamento 

alternativo, no Largo da Feira Franca; ------------------------------------------------------ 
----- 6 - Nos períodos do fecho de trânsito referidos no ponto 1 o trânsito de 
passagem na freguesia de Sarilhos Grandes, circulará pela Estrada dos Quatro 

Marcos e Estrada dos Paulinos. -------------------------------------------------------------- 

----- PARA CONSTAR, se publica o presente edital e outros de igual teor que 
vão ser afixad?5 nos l~res públ1os do costume. ------------------------------------- 
----- E eu, Afv~ f--l/,({JG /4 /v-eJ úÁ,7narr:, Chefe da Divisão de Obras, 

Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida desta Câmara Municipal, o 

subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------- Paços do Município de Montijo, 07 de julho de 2022 ------------------- 

---------------------------------- O Presidente da Câmara, ------------------------------------ 
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