No próximo dia 07 de Setembro, a Lagoa da Ervedeira e a Praia do Pedrógão irão acolher a
3.ª Edição do TRIATLO LEIRIA, que contará com a presença de centenas de participantes,
vindos de todo o país e que implicará condicionalismos e cortes ao trânsito.

O IV TRIATLO LEIRIA é composto por uma Prova Aberta e uma etapa da Taça de Portugal
de Triatlo composta por um percurso de natação, 750m e de 300m, que será realizado na
lagoa da Ervedeira, um percurso de ciclismo de 8 Km e 20Km, na estrada atlântica [M536] e
de atletismo,5Km e 2km, que será realizado na marginal da Praia do Pedrógão.

Cortes e Condicionalismos ao Transito Antes e durante a
prova:
Entre as 14h e as 19h do dia 06 de Setembro
• Transito interdito na rua da Lagoa, no troço entre a Estrada Atlântica e o Centro da
Ervedeira;
Entre as 13H e as 18H30 do dia 07 de Setembro
• Transito Interdito na Estrada Atlântica (M536), entre a Rotunda do Carriço (CM1123) a
rotunda da EN109-9 (acesso à Praia do Pedrógão);
• Trânsito Interdito na Rua D. Dinis até a Rotunda do Parque de Campismo (Estrada
Florestal Praia da Vieira);
• Trânsito Condicionado na Rua da Maré Viva (acesso ao Parque de Estacionamento) e
interdito na Avenida Olimpo Duarte Alves até a Rua Sampaio Rio (Restaurante Santola);
• Trânsito Condicionado na Vila da Praia do Pedrógão;
• Estacionamento Interdito a partir das 09H do dia 07 de Setembro na Rua da Maré Viva
(incluindo parque de estacionamento na rotunda do Barco), Avenida Olimpo Duarte Alves e
Rua Sampaio Rio em ambos os sentidos, na Praia do Pedrogão;
O Município de Leiria agradece a colaboração e compreensão de todos os munícipes
pelos inconvenientes decorrentes das alterações ao trânsito que se farão sentir nas
zonas abrangidas e adjacentes ao percurso
Será permitida a saída de moradores e utentes dos parques de estacionamento, bem como
a circulação de veículos prioritários e de transportes coletivos, mediante gestão e eventual
acompanhamento policial (GNR Monte redondo).
É FUNDAMENTAL A OBSERVAÇÃO DAS INDICAÇÕES RELATIVAS AO TRÂNSITO E
ESTACIONAMENTO, BEM COMO A COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES

