
REGUENG@S 
DE MONSARAZ 

Aviso 

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO NOS DIAS 25, 26 E 27 MAIO 

Vimos por este meio informar todos os moradores e condutores que, em virtude da 
realização da Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal, seremos 
obrigados a realizar os seguintes cortes de trânsito durante os dias 25, 26 e 27 de 
Maio, pedindo desde já a vossa melhor compreensão e atenção para os seguintes 
locais: 

- Fecho dos estacionamentos na Praça da Liberdade - das 19 horas de 5ª feira 24 de 
maio às 00:00 horas de sábado dia 26. 

- Fecho de trânsito na Praça da Liberdade - das 17 horas de 6ª feira 25 de maio às 
00:00 horas de sábado dia 26. 

- Condicionamento de trânsito na Rua 1 º de Maio, no troço compreendido entre desde 
a Rua Luís de Camões (Largo dos Táxis) até à Rua Infante D. Henrique (atrás da Igreja) 
- das 17 horas de 6ª feira 25 de maio às 00:00 horas de sábado dia 26. 

- Desvio do trânsito junto à Casa de Convívio e na Rua de Évora (junto à Ciberloja) -
das 17 horas de 6ª feira 25 de maio às 00:00 horas de sábado dia 26. 

· Fecho do estacionamento e corte trânsito na Avenida António José de Almeida, 
Mercado Municipal e Rotunda 25 de Abril - das 13 horas de 6ª feira 25 de maio às 00:00 
horas de sábado dia 26. 

· Condicionamento do trânsito na EM 1124, cruzamento do Carrapatelo/Corval -
sábado entre as 15:00 e as 17:00 e domingo entre as 8:00 e as 13:00. 

• Corte do trânsito da EN 256 Mourão/Reguengos, alternativa é seguir por Monsaraz -
sábado das 15:00 às 17:00 e domingo das 07:30 às 13:00. 

· Corte de trânsito na Rua da Orada-Caminho da Pega (Outeiro)/Convento da Orada -
durante todo o fim de semana. 

Reguengos de Monsaraz, 22 de maio de 2018 
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Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis 

Vereador 
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