
AVISO 


Festas de Santo António 2022 


Condicionamentos de trânsito 


A propósito da realização das Festas de Santo António, a decorrer entre os dias 

1 O a 13 de junho, será necessário fazer alguns condicionamentos e cortes de 

trânsito. 

Assim, e dado que as mesmas decorrerão no centro da cidade será necessário 

efetuar cortes de trânsito em determinadas ruas e condicionamentos e desvios 

em outras. 

A partir de dia 6 de junho estarão fechadas ao trânsito as seguintes ruas e 

espaços, para montagem de estruturas; 

• 	 Largo Almeida Garrett - estacionamento 

• 	 Praça da Liberdade rua e estacionamento em frente aos 

Correios/ Munidpio 

• 	 Mercado Municipal - estacionamentos 

• 	 Avenida António José de Almeida - troço em frente ao- Parque da 

Cidade/Tribunal 

Durante o decorrer das festas e no centro da cidade teremos um circuito de 

trânsito diurno (entre as 07:00 horas e as 17:00 horas) e um circuito noturno 

(entre as 17:00 horas e as 07:00 horas). 

No circuito diurno a maiorias das vias estarão abertas ao trânsito e no circuito 

noturno as principais vias de acesso ao centro estarão fechadas e ocorrerão 

desvios de trânsito assinalados. 

No decorrer das festas os principais fechos e desvios de trânsito serão; 
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• 	 Parte da Av. António José de Almeida fechada em permanência durante o 

dia, fechada por inteiro durante as festas e acessos a esta limitados, 

• 	 Trânsito da Rua 1ª de Maio a seguir pela Rua de Portel e Rua 5. Marcos do 

Campo 

• 	 Rotunda do Cemitério parcialmente fechada a obrigar desvio do trânsito 

vindo do sentido 5. Marcos do Campo a seguir pela Zona Industrial, 

• 	 Rua Luis de Camões e Largo Almeida Garrett fechados durantes a festas a 

obrigar desvio no sentido Casa do Benfica, 

• 	 Acesso pelo lado de Mourão com desvio pela Rua Dr. António Gião, 

• 	 5aida para lado de Mourão pela Rua de Mourão, 

• 	 Estacionamento na Rua lnácia Coelho Perdigão fechado durante o dia 12 

de junho. 

Pedimos a sua compreensão durante este período. 

Francisco José Cardoso Grilo 

Vice-Presidente 
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Mapa noturno (das 17:00h às 07:00h) 

Legenda 

:.::. Desvio de trânsito 

t.-. Desvio de trânsito 

:. Fechado ao trânsito 

" Palco principal 

o 




Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		Aviso Trânsito St. António 22.PDF




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 28

		Com falha: 1




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição

		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Aprovado		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Com falha		Aninhamento apropriado






Voltar ao topo
