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C023/2019 

Musibéria - Encontro de Culturas 

No âmbito da realização do Musibéria – XVI Encontro de Culturas será necessário efetuar alguns condicionamentos de 
trânsito, nomeadamente a interdição de acesso e de estacionamento, de forma a garantir a segurança dos espetadores e 
dos utilizadores das vias. 

Dia 7  

• Largo D. Jorge de Melo e Rua da Barbacã interdita ao trânsito e estacionamento proibido; 

• Rua Dr. Afonso Henriques do Prado Castro e Lemos (a partir das 9.00 horas até às 2.00h), desde a travessa das Mal Lavadas e 

da Rua das Varandas, com acesso interdito e estacionamento proibido; 

• Largo Conde de Ficalho (ao lado do Wasaby) com estacionamento proibido; 

Dia 8  

• Largo D. Jorge de Melo e Rua da Barbacã interdita ao trânsito e estacionamento proibido; 

• Rua dos Fidalgos, com estacionamento proibido e corte de trânsito entre as 20.00 h e as 02.00 h; 

• Rua das Portas de Beja, corte de trânsito a partir das 16.00 h; 

• Largo Conde de Ficalho (ao lado do Wasaby), com estacionamento proibido; 

 
Dia 9  

• Largo D. Jorge de Melo e Rua da Barbacã interdita ao trânsito e estacionamento proibido; 

• Rua de Nossa Senhora com corte de trânsito; 

• Rua dos Fidalgos, com estacionamento proibido e corte de trânsito das 20.00 h às 02.00 h; 

• Rua das Portas de Beja, corte de trânsito a partir das 16.00 h; 

• Largo Conde de Ficalho (ao lado do Wasaby) e Rua dos Lagares, com estacionamento proibido. 

 
Desde já lamentamos os incómodos, mas contamos com a colaboração da população de Serpa.  
 

Serpa, 6 de junho de 2019 

O Vereador do Pelouro 
Francisco Godinho 
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