MUNICÍPIO DE CHAMUSCA - CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL
N.º 097/2022
Dia 26 de Maio – 5.ª feira da Ascensão
Serviços / trânsito / acesso de estacionamento
PAULO JORGE MIRA LUCAS CEGONHO QUEIMADO, Dr., Presidente da Câmara Municipal do
Concelho de Chamusca:
FAZ PÚBLICO que no dia 26 de Maio – 5.ª feira da Ascensão, decorrerá a Entrada de Toiros, evento
com maior afluência de pessoas, na Rua Direita de S. Pedro (EN118), desde o Largo do Areal até à
Praça de Toiros e a estrada será interdita ao trânsito pelo período previsível de 15min, entre as
12h e 13h.
Alerta-se que as zonas de estacionamento, nomeadamente de viaturas ligeiras ao longo da rua
Direita de São Pedro / EN118, poderão constituir risco próprio devido ao eventual
comportamento dos animais presentes na Entrada de Toiros.
A entrada e permanência de pessoas e viaturas na Rua Direita de São Pedro no momento da
entrada de toiros é um ato voluntário.
Ao longo do percurso existirão viaturas asseguradas pelo Município e por particulares,
devidamente enquadrados, que permitem assistir à Tradicional Entrada de Toiros.
Qualquer incidente deverá ser comunicado de imediato à GNR local e / ou Bombeiros
Voluntários e stand do Município.
Neste mesmo dia decorrerá a Corrida de Toiros na Praça de Toiros da Chamusca, estando as Ruas
D. Maria Manuel Cid e Av. Dr. Carlos Amaro até ao Miradouro, com estacionamento condicionado.
Para constar e devidos efeitos, se publicam o presente Edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares públicos do costume, bem como no site do município.
Paços do Concelho da Chamusca, 25 de maio de 2022
O Presidente da Câmara Municipal de Chamusca,
GRL_ASSINATURA_1

(Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Dr.)
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