
              
   

 

 
Assunto: FEIRA ANUAL DE VILA F. XIRA (4 a 9 de OUTUBRO) 

               PROVA DESPORTIVA NA EN10 (5 de OUTUBRO) 

               RESTRIÇÕES AO TRÁFEGO 

 

Caro Cliente, 

 

Com início a 4 de Outubro, a partir das 16:00h, até ao dia 9 de Outubro, 

(00h00) haverá as habituais alterações e restrições de circulação nesta cidade, 

nomeadamente: 

O trânsito para os autocarros vai processar-se na Rua Alves Redol em dois 

sentidos e na Rua Luis de Camões devido ao reduzido espaço de circulação, 

não permite o cruzamento de veículos pesados. Assim neste período todas as 

carreiras que circulam no sentido Alhandra – Vila F. Xira, vão utilizar assim o 

percurso alternativo, via variante do Bairro da Mata.  

No sentido Vila F. Xira – Alhandra conforme datas e horas a seguir indicado 

(período de congestionamento de transito e peões), vai ser realizado percurso 

alternativo pela variante do Bairro da Mata; 

As paragens aos Correios e Cemitério em Vila F. Xira serão suprimidas nos 

períodos e dias referidos. 

- Av. 25 de Abril terá sentido descendente e ascendente, com partidas no 

terminal (Vila Franca Centro) para as linhas da Póvoa/Arruda/Torres Vedras 

(zonas Sul e Oeste) e carreiras p/zona de Alenquer/Carregado/Castanheira. 

-Carreiras 49/91 (Hospital) partem do mesmo local habitual. 

 

 

INFORMAÇÃO 
AO PÚBLICO 

 



 

 

No dia 5 de Outubro, devido a realização de prova desportiva que irá 

decorrer na EN10, não vai ser possível transitar entre Alhandra e 

Sobralinho. 

Nesse dia, as Carreiras 3 Alenquer – Lisboa e 40 Vila Franca de Xira – 

Quinta da Piedade circularão via variante Bairro da Mata – A1- Alverca 

(circulando pelo interior da cidade e servindo as paragens entre CEBI e 

Quinta do Forno). Durante esse período deixam de ser servidas as 

paragens entre Alhandra e a Quinta do Forno. 

 

Todos os horários da Carreira 43 Lisboa – Sobral de Monte Agraço 

servirão o percurso normal até Alhandra – Bairro Chabital, seguindo 

depois por A dos Loucos – Agruela – A dos Bispos. Os que costumam 

ligar em Alhandra com a Carreira 3, nesse dia ligam em Vila F. Xira. Os 

restantes vão até variante do Bairro da Mata – A1- Alverca (circulando 

pelo interior da cidade e servindo as paragens entre CEBI e Quinta do 

Forno). Durante esse período deixam de ser servidas as paragens entre 

Alhandra e a Quinta do Forno.  

 

 

 

Agradecemos a compreensão. 

 

                                     

 

A DIRECÇÃO 
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