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EDITAL Nº 74 /2022 

Para os devidos e convenientes efeitos o Município do Sabugal informa a população e demais interessados 

que por motivos do evento  2022  a realizar na freguesia de Sortelha, irá haver 

constrangimentos de trânsito, com possibilidade de corte e/ou condicionamento do mesmo, com as 

seguinte datas, horas e localizações: 

 

 Quarta-feira, 14-09-2022 entre as 09:00h e as 20:00h, zona intra-muralhas, caminho do covelo, 

calçada de Santo Antão, Largo de São Genésio, rua do campo da bola, rua de Santa Catarina, rua Dr. Vitor 

Manuel Pereira Neves e transversais de acesso, em sortelha (Sabugal); 

 Quinta-feira, 15-09-2022 entre as 09:00h e as 20:00h, zona intra-muralhas, caminho do covelo, 

calçada de Santo Antão, Largo de São Genésio, rua do campo da bola, rua de Santa Catarina, rua Dr. Vitor 

Manuel Pereira Neves e transversais de acesso, em sortelha (Sabugal); 

 Sexta-feira, 16-09-2022 entre as 10:00h e as 24:00h, zona intra-muralhas, caminho do covelo, 

calçada de Santo Antão, Largo de São Genésio, rua do campo da bola, rua de Santa Catarina, rua Dr. Vitor 

Manuel Pereira Neves e transversais de acesso, em sortelha (Sabugal); 

 Sábado, 17-09-2022 entre as 08:00h e as 24:00h, zona intra-muralhas, caminho do covelo, calçada 

de Santo Antão, largo de São Genésio, rua do campo da bola, rua de Santa Catarina, rua Dr. Vitor Manuel 

Pereira Neves e transversais de acesso, em sortelha (Sabugal); 

 Domingo, 18-09-2022 entre as 08:00h e as 24:00h, zona intra-muralhas, caminho do covelo, calçada 

de Santo Antão, Largo de São Genésio, rua do campo da bola, rua de Santa Catarina, rua Dr. Vitor Manuel 

Pereira Neves e transversais de acesso, em sortelha (Sabugal); 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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