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Francisco Agostinho Maria Gomes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, com o pelouro
da mobilidade e trânsito conferida pelo despacho n.º 5854 de 25 de outubro de 2017, exarado pela Exma.
Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, faz saber que devido à realização da edição de 2018 da
EXPOSICÓ, que, no corrente ano, vai realizar-se em Alvaiázere nos dias 19 e 20 de maio, terá que se
proceder ao seguinte condicionamento de trânsito na zona de realização do evento:
1 – Proibição de estacionamento na Rua Colégio Vera Cruz e na Rua do Mercado, entre as
08:00 (oito horas) do dia 15 de maio e o dia 22 de maio, de acordo com os locais assinalados
no esquema anexo;
2 – Proibição da circulação de trânsito na Rua Colégio Vera Cruz e na Rua do Mercado, entre as
14:00 (catorze horas) do dia 16 de maio e o dia 22 de maio.

Os condicionamentos em epígrafe resultam da necessidade de se proceder à montagem atempada dos
expositores, bem como aos trabalhos inerentes à respetiva remoção. O Município sugere, assim, que os
constrangimentos ao nível do estacionamento possam ser acomodados através da utilização do recinto
multiusos para o parqueamento de viaturas.

Apelamos à boa compreensão dos moradores, utilizadores e comerciantes afetados, lamentando os
eventuais transtornos causados, crendo que no que ao comércio local diz respeito, a instalação da
EXPOSICÓ numa zona mais central da vila de Alvaiázere poderá propiciar maior oportunidade de negócio
para os agentes locais.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.
Alvaiázere, 11/05/2018
O Vice-Presidente
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