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Anexo A 

 

RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA 

 

 Estrada dos Salgados  

Pelas 15H00 irá ser efetuado um corte total de trânsito nesta artéria, impedindo assim a 

circulação de veículos neste local. É expectável a normalização da circulação rodoviária 

pelas 20H00. 

 

 Travessa Quinta do Pau (novo acesso à Praça São Silvestre, entre as rotundas)  

Pelas 09H00 irá ser efetuado um corte total de trânsito nesta artéria, impedindo assim a 

circulação de veículos neste local (excetos transportes públicos, que podem circular até às 

14H00). É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Manuel Ribeiro de Pavia com a Rua Elias Garcia 

Pelas 16H20 irá ser efetuado um corte total de trânsito nesta artéria, impedindo assim a 

circulação de trânsito de veículos neste local. É expectável a normalização da circulação 

rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua António Duarte Caneças com a Estrada dos Salgados 

Pelas 16H20 irá ser efetuado um corte total de trânsito nesta artéria, impedindo assim a 

circulação de veículos em direção à Praça São Silvestre. É expectável a normalização da 

circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Rua Engenheiro Ângelo Fortes com a Av. Eduardo Jorge 

Pelas 16H20 irá ser efetuado um corte total nesta artéria, impedindo assim o trânsito de 

veículos em direção à Praça São Silvestre. É expectável a normalização da circulação 

rodoviária pelas 20H00. 

 Rua Elias Garcia  

Pelas 16H55, irão ser efetuados diversos cortes ao longo desta artéria. Como consequência 

direta vai-se verificar um grande congestionamento de trânsito ao longo da sua plenitude. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Vicente Esteves 

O acesso desta artéria à Avenida Eduardo Jorge irá sofrer restrições entre as 16H55 e as 

20H00. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua do Outeiro 

O acesso desta artéria à Avenida Eduardo Jorge irá sofrer restrições entre as 16H55 e as 

20H00. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Travessa Quinta do Pau 

O acesso desta artéria à Avenida Eduardo Jorge irá sofrer restrições entre as 16H55 e as 

20H00. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Pedro Franco 

O acesso desta artéria à Rua Elias Garcia irá sofrer algumas restrições entre as 16H55 e as 

20H00. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua das Indústrias com a Rua Elias Garcia 

Entre as 16H55 e as 20H00 o acesso desta artéria à Rua Elias Garcia irá estar vedado a 

veículos. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Avenida do Brasil 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria à Rua Elias Garcia irá estar condicionado e sujeito a 

demoras, uma vez que todos os veículos provenientes Rua Elias Garcia (sentido do Borel) 

irão ser encaminhados para esta artéria. É expectável a normalização da circulação 

rodoviária pelas 20H00. 

 

 Av. Comandante Luís António da Silva 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria à Rua Elias Garcia irá estar vedado a veículos. Irá se 

manter este corte até ao fim da prova, sendo expectável a normalização da circulação 

rodoviária pelas 20H00.  

 

 Praceta Quinta Nova 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria à Av. Comandante Luís António da Silva irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao fim da prova. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Estrada da Falagueira 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Rotunda do Monumento ao Bombeiro irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao fim da prova. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Travessa Quinta da Bolacha 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Estrada da Falagueira irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Travessa do Norte 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Estrada Serra da Mira irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 

 Travessa Ordem Militar do Hospital 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Estrada da Serra da Mira irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Dr. Joaquim Namorado 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Estrada da Serra da Mira irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Comandante Ramiro Correia 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Estrada da Serra da Mira irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Praça Conselho da Europa (Rotunda do Vulcão) 

Pelas 16H55 a saída desta rotunda para a artéria Rua Francisco Bugalho irá estar vedada a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Rua Francisco Bugalho 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Rua Oliveira Martins irá estar vedado a veículos. 

Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 

 Rua Oliveira Martins 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Estrada da Serra da Mira irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Vasco Lima Couto 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Rua Oliveira Martins irá estar vedado a veículos. 

Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Bombeiros Voluntários com a Rua Infanta Dona Maria 

Pelas 16H55 todos os veículos provenientes da Rua Bombeiros Voluntários irão ser 

encaminhados para a Rua Infanta Dona Maria. É expectável a normalização da circulação 

rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Fonte dos Passarinhos 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Av. General Humberto Delgado irá estar vedado 

a veículos. Irá se manter este corte até o último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Praceta Cerrado da Bica 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Av. General Humberto Delgado irá estar vedado 

a veículos. Irá se manter este corte até o último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Doutor Guerra Junqueiro 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Av. General Humberto Delgado irá estar vedado 

a veículos. Irá se manter este corte até o último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 Rua Dom João de Castro 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Av. General Humberto Delgado irá estar vedado 

a veículos. Irá se manter este corte até o último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Praça 25 de Abril 

Pelas 16H55 o acesso a esta praça proveniente da Rua Cândido dos Reis irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até o último atleta passar por esta posição. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Cândido dos Reis com a Rua Engenheiro Duarte Pacheco 

Pelas 16H55 o acesso à Rua Cândido dos Reis pela Rua Engenheiro Duarte Pacheco e Rua 

Infanta Dona Maria irá estar vedado a veículos. Irá se manter este corte até o último atleta 

passar por esta posição. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Cândido dos Reis com a Avenida Marquês de Pombal 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Avenida Marquês de Pombal irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Rua Henrique Nogueira 

Pelas 16H55 o acesso a esta artéria irá estar vedado a veículos. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Maria Irene Lopes Azevedo 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria à Avenida General Humberto Delgado irá estar vedado 

a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Vasco da Gama 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Avenida General Humberto Delgado irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Avenida Combatentes da Grande Guerra 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Avenida General Humberto Delgado irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Luís Gomes 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Avenida General Humberto Delgado irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua 9 de Abril 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria com a Avenida General Humberto Delgado irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Praça José Nice 

Pelas 16H55 o acesso a esta rotunda através da Avenida Pedro Alvares Cabral irá estar 

parcialmente condicionada. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta 

posição. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Avenida General Humberto Delgado 

Pelas 16H55 o acesso a esta rotunda através da Rotunda existente junto ao antigo Bairro 

Santa Filomena irá estar vedado a veículos. É expectável a normalização da circulação 

rodoviária pelas 20H00. 

 

 Avenida Gago Coutinho 

Pelas 16H55 o trânsito nesta artéria irá estar condicionado e sujeito a demoras. Irá se 

manter este congestionamento até ao último atleta passar pela Rua António Feijó. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Avenida Cardoso Lopes 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Pedro Álvares Cabral irá estar vedado a 

veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É expectável 

a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Avenida Sacadura Cabral 

Pelas 16H55 o acesso à Rotunda da Rua António Feijó proveniente desta Avenida irá ser 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua António Sardinha 

Pelas 16H55 os veículos provenientes desta artéria são obrigados a virar na Rua Elias 

Garcia em direção a Queluz. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 

20H00. 
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 Avenida Dom Nuno Álvares Pereira 

Pelas 16H55 o trânsito de veículos nesta artéria será interdito. Irá se manter esta interdição 

até à passagem do último atleta. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 

20H00. 

 

 Praceta Goa 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 Praceta Damão 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Praceta Dili 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira irá estar 

vedado a veículos. Irá se manter este corte até ao último atleta passar por esta posição. É 

expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua de Angola 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira irá estar 

condicionado. Irá se manter este condicionamento até ao último atleta passar por esta 

posição. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Praceta Dom João de Castro 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira irá estar 

condicionado. Irá se manter este condicionamento até ao último atleta passar por esta 

posição. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Avenida de Ceuta 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira irá estar 

condicionado. Irá se manter este condicionamento até ao último atleta passar por esta 

posição. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Praceta Infante Dom Fernando 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira irá estar 

condicionado. Irá se manter este condicionamento até ao último atleta passar por esta 

posição. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 Praceta Infante Dom Pedro 

Pelas 16H55 o acesso desta artéria pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira irá estar 

condicionado. Irá se manter este condicionamento até ao último atleta passar por esta 

posição. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Praça Dom João I 

Pelas 16H55 o acesso a esta Praça irá estar condicionado. Irá se manter este 

condicionamento até ao último atleta passar por esta posição. É expectável a normalização 

da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Manuel da Silva com a Avenida de Ceuta 

Pelas 16H55 a circulação de veículos neste local irá estar condicionado uma vez que os 

veículos provenientes da Avenida de Ceuta irão sair por esta Rua. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 

 

 

 



POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 

COMANDO METROPOLITANO DE LISBOA 
DIVISÃO DA AMADORA 
ESQUADRA DE TRÂNSITO 
Tel.: 21 496 9327 / Fax: 21 496 9329 
 

17 
 

 Praça Regimento de Comandos (Rotunda do Chimarrão) 

Pelas 16H55 a circulação de veículos nesta rotunda irá estar condicionada e sujeita a 

demoras. O Acesso à Rua Dom Duarte irá estar vedado a veículos. Irá se manter este corte 

até ao último atleta passar por esta posição. É expectável a normalização da circulação 

rodoviária pelas 20H00. 

 

 Estrada Velha de Queluz – sentido ascendente 

Pelas 16H55 a circulação de veículos nesta artéria e neste sentido irá estar interdita a 

veículos. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 Rua Gonçalves Ramos – sentido Estrada Salvador Allende 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria e neste sentido irá estar interdito. Irá se 

manter esta interdição até ao último atleta passar por esta artéria. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Luís de Camões 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar interdito. Irá se manter esta 

interdição até ao último atleta passar por esta artéria. É expectável a normalização da 

circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Gomes Freire 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Avenida 5 de Outubro 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Rua Gil Vicente 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Bernardim Ribeiro 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Heliodoro Salgado 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Afonso de Albuquerque 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado, uma vez que as 

viaturas irão circular em sentido contrário ao normal. É expectável a normalização da 

circulação rodoviária pelas 20H00. 

 Rua Narciso Leal 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Alexandre Herculano 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Praceta Regueira 

Pelas 16H55 o trânsito de viaturas nesta artéria irá estar condicionado. É expectável a 

normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 
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 Rua Vice Almirante Azevedo Coutinho 

Pelas 16H55 o acesso de veículos provenientes desta artéria à Rua Elias Garcia irá estar 

interdito. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Dr. Mascarenhas de Melo  

Pelas 16H55 o acesso de veículos provenientes desta artéria à Rua Elias Garcia irá estar 

interdito. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua Dr. António José de Almeida 

Pelas 16H55 o acesso de veículos provenientes desta artéria à Rua Elias Garcia irá estar 

interdito. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 Rua António Teixeira Lopes  

Pelas 16H55 o acesso de veículos provenientes desta artéria à Rua Elias Garcia irá estar 

condicionado. É expectável a normalização da circulação rodoviária pelas 20H00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


