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Edital 

MAPA DEFINITIVO DAS ASSEMBLEIAS E SECÇÕES DE VOTO 

Nos termos do n.0 5 do artigo 40.0 da Lei n.0 14n9, de 16 de maio, torna-se público que na área 
deste concelho vão funcionar as seguintes secções de voto: 

Freguesia de Corval 

Secção de voto n.0 1 - Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Corval, Rua da Aula n.°2-B,São 
Pedro do Corval, 7200-118 CORVAL 

Secção de voto n.0 2- Centro de Recreio e Convívio Maria Gabriela Leónidas - St.0 Ant.º do Baldio, 
Largo de Santo António, n.0 13,Santo António do Baldio, 7200-082 CORVAL 

Secção de voto n.0 3 - Centro Rural e Recreativo do Carrapatelo, Rua Nossa Senhora da 
Esperança,Carrapatelo, 7200-081 CORVAL 

Freguesia de Monsaraz 

Secção de voto n.0 1  Posto de Turismo de Monsaraz, Rua Direita, s/n,Monsaraz, 7200-175 
MONSARAZ • 

Secção de voto n.0 .2  Casa do Cante, Rua da Fonte, Telheiro, 7200-181 MONSARAZ 

Secção de voto n.0 3  Centro de Convívio de Outeiro, Largo da Orada.Outeiro, 7200-179 
MONSARAZ 

Secção de voto n.0 4  Centro de Convívio de Barrada, Largo Senhora da Conceição, Barrada, 7200
171 MONSARAZ 

Secção de voto n.0 5  Centro de Recreio Popular de Motrinos, Rua Justino Godinho, n.0 15,Motrinos, 
7200-177 MONSARAZ 

Freauesia de Reauengos de Monsaraz 

Secção de voto n.0 1 - Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de 
Monsaraz, Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE MONSARAZ 

Secção de voto n.0 2 - Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de 
Monsaraz, Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE MONSARAZ 

Secção de voto n.0 3 - Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de 
Monsaraz, Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE MONSARAZ 

Secção de voto n.0 4 - Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de 
Monsaraz, Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE MONSARAZ 

Secção de voto n.0 5 - Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de 
Monsaraz, Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE MONSARAZ 

Secção de voto n.0 ·s - Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de 
Monsaraz, Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE MONSARAZ 

Secção de voto n.º 7 - Centro Cultural Caridadense - Caridade, Largo do Café, nº 5,Caridade, 7200
221 REGUENGOS DE MONSARAZ 

Secção de voto n.º 8 - Sede da Sociedade União Perolivense, Largo da Sociedade, n.0 4,Perolivas, 
7200-453 REGUENGOS DE MONSARAZ 
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Freguesia de União das freguesias de Campo e Campinho 

Secção de voto n.0 1 • Espaço Cultural, Rua do Guadiana, n.º 22,Campinho, 7200-527 CAMPINHO 

secção de voto n.º 2 _ Sede da Sociedade Harmonia Sanmarquense, Rua Nova, n. 0 47,São Marcos 
do Campo, 7200-072 CAMPO RMZ 

Secção de voto n.º 3 • Centr~ Cultural Cumeadense, Rua Nossa Senhora da 
Conceição,n.º11 ,Cumeada, 7200-071 CAMPO RMZ 

Reguengos de Monsaraz, 29 de dezembro de 2021 

A Pr:~ra Munici~I 

(assinatura e autenticação) 
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