EDITAL
_ _VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CAMARA
MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FAZ PUBLICO QUE, a Camara Municipal de Ponte de Lima, na reuniao ordinaria de 27 de
Agosto de 2018, deliberou por unanimidade, que a partir das 14:00h do dia 7 de Setembro de
2018, as 08:00h do dia 11 de setembro de 2018 as seguintes a ltera~oes de transito: Rua
Agostinho Jose Taveira, no sentido da Ponte de Nossa Senhora da Guia, ate

a Pra~a

da

Republica, com exce~ao de vekulos prioritarios e taxis; Avenida Antonio Feijo, no sentido
descendente, desde o cruzamento do Hospital, ate

a Pra~a

da Republica, com exce~ao de

vefculos para carga e descarga de abastecimento a vila de Ponte de lima e feirantes; Rua
General Norton de Matos, desde a Via Foral Velho D. Teresa (rodovia) ate

a Rua Dr. Ferreira

Carmo, Rua de Vandoeuvre, desde a Via Foral Velho D. Teresa (rodovia) ate a Pra~a da
Graciosa (Rotunda' Antonio Feijo); Rua do Arrabalde de S. Joao de Fora, desde a Ponte de
Crasto ate ao cruzamento da Rua Conde de Bertiandos; Rua Conde de Bertiandos, desde a Rua
do Arrabalde de S. Joao de Fora, ate

a Rua Dr. Lufs da Cunha Nogueira; Rua Dr. Lufs da Cunha

Nogueira, desde a Rua Conde de Bertiandos, ate ao Largo dos Quarteis; Entrada para o Edificio
Novo Leblon, exceto a moradores; Rua Jose Abreu Coutinho, no sentido do Largo dos Quarteis
para a Rua de Fonte da Vila; Rua Dr. Francisco Abreu Maia, no sentido partindo de Largo da
Alegria para a Via do Foral Novo de D. Manuel I (E.N.); No acesso ao caminho da Veiga de
Crasto, no sentido Crasto-Expolima, a vekulos pesados, exceto carros de gado; na Rua da
Expolima no sentido de S. Joao ao Loteamento J.Aives; na Alameda Marginal de S. Joao, junto
ao rio; Rua Detras dos Palheiros, no sentido

Antepa~o

para o Largo da Alegria; Rua da Ponte

Seca, no sentido da Via do Foral Novo de D. Manuel I (E.N.), ate ao Largo da Alegria; Caminho
de Ante pa~o de Cima (Nascente/Poente); Rua Conde da Barca, no sentido do Largo da Alegria
ate ao Largo da Esta~ao; Rua Antonio Pereira Rego no sentido da Via do Foral D. Manuel I para
a Rua Conde da Barca; Estacionamento Proibido: em todo o recinto da festa exceto cargas e
descargas, Rua do Arrabalde de S. Joao de Fora e Rua General Norton de Matos. Mais
deliberou por unanimidade que no dia 5 de Setembro, o transito encerrara no Centro
Historico, das 17h as 5h do dia 6 de Setembro, desde o Cruzamento do Gaio, Passeio 25 de
Abril desde a Rampa do Mercado, Alameda de S. Joao e acesso da Rua do Arrabalde. Mais
deliberou por unanimidade que no dia 6 de Setembro, encerrara o transito no Centro Historico
as 19h, ate as 2 h do dia 7, desde o Cruzamento do Gaio, Passeio 25 de Abril desde a Rampa do
Mercado, Alameda deS. Joao e acesso da Rua do Arrabalde. Mais deliberou por unanimidade
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que nos dias 8, 9 e 10 de Setembro estara condicionado ao transito o percurso dos Cortejos
Etnografico, Hist6rico e da Procissao. Mais deliberou por unanimidade que todas as alterac;oes
de transito sao temporarias e excecionais, aplicam -se apenas durante o periodo das Festas;
que as proibic;oes no sentido do transito e estacionamento nao se aplicam as viaturas de
Bombeiros, Camara Municipal, Ambulancias, EDP, Correios e veiculos ao Servic;o da Comissao
de Festas, devidamente identificados com Cartao, Men~ao a Matricula e Carimbo da
Associac;ao Concelhia das Feiras Novas, competindo as For~as de Seguranc;a assegurar o
cumprimento destas condicionantes do transito no decorrer das Feiras Novas. _ _ _ _ __
_ _ Ficam autorizadas as cargas e descargas devidamente justificadas, entre as 05h e as
10h. ______ _ _ _ __________________________________
___ A Camara de Ponte de Lima agradece a colaborac;ao e compreensao. _ _ _ _ __
____ Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vao ser afixados
nos lugares do estilo. - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Pac;os do Concelho de Ponte de Lima, 29 de agosto de 2018. - - - - - -- - - -

0 Presidente da Camara Municipal,

..

Eng.2 Victor Mendes
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