
Câmara Municipal de Fafe

EDITAL
Raul Jorge Fernandes da Cunha, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Fafe, no uso

da competência que lhe é conferida pelo n.º 1, do Art.º 8º do Código da Estrada, conjugado com o nº1 do
Art.º 29º do Decreto-Lei nº 310/02, de 18 de Dezembro e em conformidade com o disposto no Art.º 64, nº 1,
alínea t) da Lei 169/99 na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A / 02, de 11 de Janeiro, Faz público que:

 nos próximos dias 20 e 21 de maio de 2017, nos períodos abaixo indicados, se procederá à
suspensão de trânsito nas vias em que se desenrolam as Provas cronometradas da competição
automobilística denominada “Vodafone Rally de Portugal 2017”.

Por motivos de segurança serão todas as vias abrangidas convenientemente sinalizadas e
asseguradas as comunicações entre os locais servidos pelas mesmas.

Paços do Concelho de Fafe, 12 de maio de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. Raúl Cunha)

Classificativa de Fafe – Ruivães (Rua da Capela), até à EM 614 no cemitério da Lagoa. 
Prova 21 de maio Das 13h00m do dia 20 de maio até às 14h00m do dia 21 de maio

Classificativa de Luílhas –No C.M. 1662, entre a Lagoa e a E.M. 1637 até Monte por Gontim e Luílhas. Da E.M.
1637, entre os cruzamentos para Luílhas e para Monte, pelo C.M. 1662 até à EM612.
Prova 21 de maio Das 17h00m do dia 20 de maio até às 11h30m do dia 21 de maio

Classificativa de Montim – Desde o C.M. 1690 em S. Clemente de Silvares, atravessando a EM no lugar da Costa e
o C.M. 1691-3 no local em que é intercetado em Montim.
Prova 21 de maio Das 17h00m do dia 20 de maio até às 11h30m do dia 21 de maio

Vias com trânsito condicionado, ou interdito, a partir das 14 horas de sábado 20 de maio: 

- EN 311 no Km 11 (condicionado).

- EM 614 entre Fafe e Aboim. 

- CM 1168-1 entre Ruivães e Marinhão.

- CM 1334 (Av. de São Miguel) entre Monte e Casal de Estime.

- N206 entre Cruzamento para Burgueiros e acesso antes do viaduto da A7.
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