EDITAL
Nos próximos dias 13, 14 e 15 de maio, o Município de Avis irá realizar a Feira Medieval Ibérica, recriando
episódios ligados a D. João I, Mestre da Ordem de Avis e conhecido como o de "Boa Memória". De modo a
que possamos efetuar a preparação do evento sem constrangimentos, quer para o desenvolvimento dos
trabalhos, quer para a população, vimos apelar à compreensão dos munícipes e visitantes para as
necessárias restrições ao nível da circulação e do estacionamento de veículos.
Assim, informam-se todos os interessados que os trabalhos de implantação da Feira Medieval Ibérica irão
gerar eventuais constrangimentos na circulação de trânsito e estacionamento, a partir do dia 10 de
maio, nos seguintes locais:
- Largo Cândido dos Reis (Largo do Convento)
- Rua Dr. Manuel de Arriaga
- Largo Dr. Sérgio de Castro
- Praça Serpa Pinto
- Passeio Dr. Manuel Lopes Varela.
Entre os dias 12 e 16 de maio existirá corte total de circulação de trânsito e não devem existir veículos
estacionados nos seguintes locais:
- Rua Dr. Manuel de Arriaga
- Largo Dr. Sérgio de Castro
- Praça Serpa Pinto –
- Largo Cândido dos Reis (Largo do Convento)
- Passeio Dr. Manuel Lopes Varela
- Travessa dos Vinagres
- Rua Conselheiro José de Alpoim
- Rua Joaquim de Figueiredo
Nestes dias, as entradas no interior da Muralha, pela Rua de S. Roque e Rua dos Calados, serão apenas
permitidas aos moradores, portadores de dístico que permitirá estacionar em alguns locais.
Apresentamos desde já as nossas mais sinceras desculpas pelo incómodo que estas alterações ao
estacionamento e circulação de veículos trarão, e aproveitamos a ocasião para vos convidar a visitar e a
participar nesta iniciativa que, estamos certos, será um sucesso.
Avis, 09 de maio de 2022
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara Municipal de Avis

(Nuno Paulo Augusto da Silva)

