
NOTA CONJUNTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

SUSPENSÃO DA CIRCULAÇÃO NA PONTE RAINHA DONA AMÉLIA 

  

As Câmaras Municipais do Cartaxo e de Salvaterra de Magos tomaram a decisão conjunta 

de suspender a circulação na Ponte Rainha D. Amélia a partir das 20h00 de hoje, dia 

10 de março. 

A decisão foi tomada com o conhecimento das Infraestruturas de Portugal, e em coordenação 

com o Comando Distrital da GNR e com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) 

de Santarém. 

As duas autarquias fundamentam a decisão de suspender a circulação na Ponte D. Rainha D. 

Amélia devido: 

1.       Ao agravamento previsto das condições atmosféricas, com ocorrência de ventos 

fortes, resultantes da tempestade “Félix”; 

2.      Ao aumento do caudal do Rio Tejo e respetiva corrente, tendo sido acionado o 

Plano Especial de Emergência para as Cheias na Bacia do Tejo; e 

3.      Ao facto de ambas as câmaras municipais aguardarem os relatórios técnicos 

solicitados à Infraestruturas de Portugal e cujo resultado ainda não conhecem. 

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro e o presidente da 

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Manuel Esménio, consideram a segurança 

das pessoas o primeiro valor a preservar. 

Os autarcas asseguram que a circulação será reaberta assim que o relatório técnico da 

Infraestruturas de Portugal, que se aguarda há várias semanas, garanta que a circulação na 

Ponte pode ser retomada com total segurança para pessoas e veículos e/ou logo que as 

condições atmosféricas que justificaram a adoção desta medida excecional estejam 

ultrapassadas. 

As Câmara Municipais do Cartaxo e de Salvaterra de Magos tinham em 14-02-2018 colocado, 

nesta importante infraestrutura regional, limitações à circulação a 30 km/h e a veículos até 3,5 

Ton, em resultado das recomendações preliminares oriundas da Infraestruturas de Portugal. 

Pedimos a máxima compreensão de todos!... 

   

Salvaterra de Magos, 10 de março de 2018 

  

Os Presidentes        

  

Câmara Municipal do Cartaxo                                Câmara Municipal de Salvaterra de Mago 

Pedro Magalhães Ribeiro                                   Hélder Manuel Esménio 
 


