
 

 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal informa a população de que devido à realização da iniciativa Alvalade Medieval 2022, a utilização da via pública, 

em Alvalade, estará sujeita às restrições, entre os dias 11 e 19 de setembro de 2022, que se indicam de seguida: 

 Trânsito e estacionamento proibidos (exceto para as viaturas de apoio ao evento): 

 das 08h00 do dia 11/09/2022 até às 24h00 de dia 19/09/2022 no Largo da República; 

 das 00h00 do dia 14/09/2022 até às 20h00 do dia 18/09/2022, na Praça D. Manuel I, no Largo 25 de Abril, e 

em todas as ruas a seguir indicadas, as quais integram o espaço do Alvalade Medieval: rua da Cruz, rua do 

Espírito Santo, rua Padre Abel Varzim, rua 25 de Abril, travessa da Figueira, rua da Figueira, rua 

Padre Jorge de Oliveira, rua de S. Pedro (parcialmente), rua Professor Egas Moniz (parcialmente), rua 

Duque da Terceira, rua 31 de Maio de 1834, rua Dr. António Guerreiro Fernandes (parcialmente), rua 

D.ra Graziela Páscoa Fernandes (parcialmente), na rua Professor Egas Moniz (parcialmente), rua General 

Humberto Delgado (parcialmente), rua da Areia (parcialmente), e Largo da República. 

 Trânsito condicionado na rua de Lisboa até à travessa do Cerro do Moinho; 

 Estacionamento proibido das 00h00 do dia 14/09/2022 até às 20h00 do dia 18/09/2022, na rua Dr. António Guerreiro 

Fernandes (entre a rua Almirante Reis e a rua de São Pedro), na rua de S. Pedro (entre a entrada do evento e a rua Infante D. 

Henrique) e rua da Liberdade (entre a rua da Areia e o Largo da República). 
 

As indicações acima referidas não se aplicam a viaturas de emergência e policiais, nem a viaturas cuja presença junto de algumas tendas 

seja imprescindível. 
 

Esta iniciativa irá originar alguns condicionalismos de espaço, pelo que os munícipes deverão retirar atempadamente as suas viaturas do 

estacionamento público, sob pena de a Câmara Municipal não se responsabilizar por eventuais danos que possam ocorrer. 
 

Desde já, agradecemos a compreensão de todos pelos eventuais incómodos causados. 
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