
AVISO DE TRÂNSITO 

CORTE E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 

CAMINHO MUNICIPAL 1129, CAMPINHO - SÃO MARCOS DO CAMPO 

29 DE JUNHO A 1 DE JULHO 

A propósito de trabalhos na rede de abastecimento e saneamento, iremos a proceder a 

trabalhos que irão implicar o corte de trânsito do Caminho Municipal 1129, que faz a ligação 

de Campinho a São Marcos do Campo, sendo logo à saída da localidade de Campinho. 

O corte de via e os desvios ocorrerão entre os dias 29 de junho e 1 de julho, previsivelmente. 

Este corte de via implicará o desvio a realizar pela Cumeada. 

Reguengos de Monsaraz, 28 de junho 2022 

~~·: .~ 

Vice-Presidente 

Francisco Grilo 

Municip io de d~~ Mo;·;s.c;,r.az 1 CS :::a:·a V,unic!pal 
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