
  

 

 

 

  

 
AUTORIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO

EVENTO

DMM

Av. da Liberdade (Troço entre R. Alexandre Herculano e a Pç
Restauradores)

Dia 25-08-2019 das 06:00 às 23:00

A Rua é Sua

COND-2019-6800
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Irá realizar-se na Av. da Liberdade (Troço entre a Rua a Rua Alexandre Herculano e a Praça dos Restauradores) o evento Mobilidade
Solidária, no dia 25 de Agosto, entre as 11h00 e as 19h00. Trata-se de um evento de partilha do espaço público, sob o lema "A RUA É SUA".
O objectivo é condicionar a circulação rodoviária na avenida e aproveitar o espaço para usufruto de várias actividades lúdicas e de
solidariedade associadas a este tema, para animar a Cidade e apelar à participação das famílias.
Considerando a natureza do solicitado, não se vê inconveniente na pretensão, salientando que haverão condicionamentos em termos de
circulação rodoviária e pedonal, a saber:

- Entre as 00h00 e as 10h00 decorrerão as montagens, pelo que somente os veículos autorizados, com dístico do evento, poderão aceder ao
recinto do evento;
- Entre as 19h00 e as 23h00 decorrerão as desmontagens, pelo que somente os veículos autorizados, com dístico do evento, poderão aceder
ao recinto do evento;

- Com o apoio da Policia Municipal, a partir das 12h00 do dia 23 de Agosto, será feito o levantamento do estacionamento tarifado no troço
compreendido entre a Rua das Pretas e o Largo da Anunciada e no troço compreendido entre Praça da Alegria e a Praça dos Restauradores;
- No dia 24 de Agosto, a partir das 00h00, será vedada a saída à direita da Av. da Liberdade para a Rua Manuel Jesus Coelho; 
- A partir do dia 23 será feita a reserva de estacionamento da bolsa de estacionamento existente em frente ao Cinema São Jorge,
acrescentando mais 15 lugares em recorte tarifado, para carros de apoio e de exteriores da RTP; 
- Haverá o corte de trânsito no eixo central da Avenida da Liberdade, a partir da Rua Alexandre Herculano até à Praça dos Restauradores,
não sendo possível o atravessamento para a zona da baixa, nem no sentido contrário;
- Será garantido o atravessamento da Avenida na Rua Alexandre Herculano, mantendo-se o acesso de e para a Rotunda do Marquês, com
excepção da saída do anel interior da Rotunda para a Avenida da Liberdade;
- Será invertido o sentido de trânsito no troço compreendido entre a Rua das Pretas e o Largo da Anunciada, de modo a permitir uma melhor
gestão e escoamento do trânsito no local;
- Será invertido o sentido de trânsito no troço compreendido entre a Praça da Alegria e os Restauradores. Os veículos provenientes da Praça
da Alegria podem assim virar à esquerda (subindo para o Marquês de Pombal) ou à direita (descendo para os Restauradores, permitindo o
acesso ao parque subterrâneo) 
- As laterais da Avenida da Liberdade ficarão acessíveis assim como será garantido o acesso a moradores, hotéis, equipamentos culturais,
cargas e descargas e parques de estacionamento existentes no local;
- No sentido ascendente, com origem a sul, o corte de trânsito far-se-á junto ao Teatro Nacional D. Maria II, ficando as carreiras da CARRIS
com terminal temporário, das 6h00 às 23h00, na Praça do Rossio;
- O acesso de viaturas pesadas da Rua Alexandre Herculano para sul ficará totalmente impedido;
- O acesso a veículos de emergência deverá estar sempre garantido.
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AUTORIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO
EVENTO

O Fiscal:

António Capelo

CONCORDO E AUTORIZO.

Dê-se conhecimento à entidade requerente.

ANTRAL, ANTRAM, ANTROP, APAVT, CARRIS, CARRISTUR, SMPC, DIPM,
DHU, DRM, EMEL, FPTÁXIS, JUNTA MISERICÓRDIA, JUNTA SANTA MARIA
MAIOR, JUNTA SANTO ANTÓNIO, PM, PSP-DT, RSB, UIT CENTRO, UIT
CENTRO HISTÓRICO, INEM, DMU-DM

Lisboa, 20-08-2019

Pela Dirigente

Carmen Franco

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2019-08-20T18:18:35+0100
	Lisboa
	C. M. Lisboa - Direção Municipal da Mobilidade
	Autorização de Condicionamento Temporário de Trânsito




