Município de Alpiarça
Câmara Municipal

EDITAL N.º 41/2021
13.ª Edição da Volta a Portugal de Cadetes
–-- João Pedro da Costa Arraiolos, Vereador da Câmara Municipal de Alpiarça com o pelouro do Desporto e
Juventude, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, FAZ
PÚBLICO QUE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No próximo dia 30 de Julho de 2021 (SEXTA-FEIRA), irá realizar-se em Alpiarça a partida da 1.ª Etapa da
“13.ª Volta a Portugal de Cadetes”, sendo que por este motivo as ruas a seguir mencionadas, situadas na
envolvente ao Complexo dos Patudos, irão estar cortadas ao trânsito, no seguintes períodos: ----------------Das 9h30m às 17h00m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Parque de estacionamento da Albufeira dos Patudos; ---------------------------------------------------------------------• Avenida Manuel Lopes Vital (rua paralela à Albufeira); ----------------------------------------------------------------------

Irão,

igualmente,

verificar-se

constrangimentos

nas

seguintes

ruas

de

Alpiarça:

–------------------------------• Rua Dr.º Ruy de Andrade (início); -----------------------------------------------------------------------------------------------• Rotunda dos Patudos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Rua José Relvas/N118; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Rua Silvestre Bernardo Lima; -----------------------------------------------------------------------------------------------------• Rua Manuel Paciência Gaspar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------• E. M. 368/Rua 25 de Abril – Casalinho, sentido Parreira. -----------------------------------------------------------------Solicitamos a compreensão e colaboração da população, de forma a utilizarem as vias alternativas. -------------- Para geral conhecimento, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lu gares públicos do costume. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Alpiarça, 28 de Julho de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador

Digitally signed by
JOÃO PEDRO
COSTA
ARRAIOLOS
Date: 2021.07.28
15:23:40 +01:00
João Pedro Arraiolos*
*(No uso da competência delegada por despachos do Presidente da Câmara Municipal de 30 de outubro de 2017 e 16 de setembro de 2020)
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Assinatura digital de igual valor probatório dos congéneres em papel com assinatura manuscrita, ao abrigo do Decreto-Lei n..º 290-D/99 de 02 de agosto, na atual redação. Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.

CERTIDÃO

--- ________________________________________________________, funcionário da Câmara Municipal
de Alpiarça. –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Certifica, para os devidos efeitos, que procedeu hoje à afixação do Edital n.º ______ /2021 nos lugares
públicos do costume. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alpiarça, _______ de ____________ de 2021 -------------------------------------------------------------------------------

O Funcionário,

_______________________________________________
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