INFOMAIL

Aviso n.º 41/2022

Condicionamento da Circulação Rodoviária
Cidade de Odivelas
A Câmara Municipal de Odivelas informa que está previsto o condicionamento da
circulação rodoviária a partir das 23h45 do dia 30 de setembro até às 01h00 de dia 1
de outubro de 2022, na cidade de Odivelas, para a realização da Corrida Noturna, com

partida e chegada ao Parque Multidesportivo Naide Gomes.

Percurso da prova (7 km):
Partida - saída do Parque Multidesportivo Naide Gomes, seguindo pela av. Miguel Bombarda
até à rotunda Arnaldo Dias; Na rotunda sair na segunda saída para a av. Prof. Dr. Augusto
Abreu Lopes e seguir nessa avenida até à rotunda; Na rotunda, sair na primeira saída à direita
para a rua Guilherme Gomes Fernandes e virar à esquerda para a rua Neto; Seguir em frente
para a rua Espírito Santo até à rotunda do CC Oceano; Na rotunda, sair na primeira saída à
esquerda para a av. D. Dinis, percorrendo a avenida até ao final e sair à direita para a rua
Guilherme Gomes Fernandes; Seguir na rua Guilherme Gomes Fernandes até à rotunda da
Escola Avelar Brotero e sair à direita para a rua dos Bombeiros Voluntários; No fim da rua dos
Bombeiros Voluntários, na rotunda, sair na primeira à direita para a rua Dr. Manuel Gomes
Simões Coelho e na rotunda seguinte, sair na primeira à esquerda para a av. D. Dinis; Fazer a
avenida completa até à rotunda e sair na primeira saída à esquerda para a estrada da Paiã;
Chegando à rotunda do Strada Outlet, virar na primeira à direita para a av. Dr. Augusto Pais
Martins até à próxima rotunda e virar na primeira saída à direita para a av. Miguel Torga;
Chegando à rotunda seguinte, contornar a rotunda pela esquerda (ainda na av. Miguel Torga)
em direção à rotunda Praça Cidade de Odivelas e sair na segunda saída à direita (ainda av.
Miguel Torga); No final da avenida, na rotunda, seguir em frente até à rotunda Baden Powell e
sair à direita para entrar no recinto do Parque Multidesportivo Naide Gomes (chegada e fim do
percurso).

Com consciência do incómodo que esta situação possa causar, apelamos à sua melhor
compreensão e respeito pelo condicionamento para garantir a segurança de todos.
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