
INFORMAÇÃO 

Condicionamento do Trânsito no Acesso à Portaria N. 0 1 da Escola Básica 


Manuel Augusto Papança 


O Município de Reguengos de Monsaraz informa que durante os dias 22,23,24,25, 28 e 29 de novembro 

de 2022 o trânsito nas ruas: Marquês de Pombal, Rua de São Marcos do Campo (troço norte) e Rua 

Mouzinho de Albuquerque (entre o Largo da Fonte do Príncipe e a Rua João de Deus) irão sofrer 

constrangimentos de tráfego, nomeadamente proibição de trânsito em dias distintos, de modo a se 

procederem aos trabalhos de limpeza urbana em toda a área de intervenção. 

Mais se informa que o acesso à Portaria N.º 1 da Escola Básica Manuel Augusto Papança, através de 

veiculas rodoviários, estará sempre garantida pelo que se recomenda, em caso de dúvidas, que 

visualize toda a informação em: 

httos: / /www.facebook.com/ CMReguengosdeMonsaraz/ posts/ pfbidOc8uwmfQZp7 ABHn4zaDKGnFsMD1 c 

nnsKGfhMXATvQk1SwFB1 gfDiRpzxeEELK3w5Kl . 

Agradecemos a compreensão de todos na certeza de estarmos a trabalhar na melhoria da nossa 

cidade. 

Reguengos de Monsaraz, 17 de novembro de 2022 

A Presidente da Câmara 

Marta Prates 

PCh 

http:www.facebook.com
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Resumo


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