
 

 

 
Comunica-se a todos os Munícipes e interessados que nos próximos dias 6 a 8 de abril, vai-se 

realizar o evento desportivo XXVIII Volta ao Concelho de Loulé Juniores, uma organização 

conjunta da Câmara Municipal de Loulé, Associação de Ciclismo do Algarve, Centro de Ciclismo 

de Loulé, Club BTT Terra de Loulé e Louletano Desportos Clube e sob a égide da Federação 

Portuguesa de Ciclismo. 

Por esse motivo, a circulação automóvel e o estacionamento irão estar condicionados. 

PROIBIÇÕES ESTACIONAMENTO 

• No Parque de Estacionamento da Cássima e na Av. Laginha Serafim entre a rotunda 
das freguesias e Escola Secundária de Loulé (sentido ascendente e descendente) das 
18h00 do dia 5 de abril e as 17h00 do dia 8 de abril; 

• No Largo S. Francisco, Largo D. Pedro I, Av. José Costa Mealha até ao Coreto (sentido 
ascendente) e Rua José Afonso das 16h00 às 19h00 do dia 6 de abril, das 10h00 às 
13h00 do dia 7 de abril e das 13h00 às 16h00 do dia 8 de abril; 

 

INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO (a todos os veículos) 

• Na Av. Laginha Serafim entre a rotunda das freguesias e Escola Secundária de Loulé 
(sentido ascendente e descendente) nos seguintes dias e horários: 

o Dia 6 de abril das 17h00 às 19h00; 

o Dia 7 de abril das 09h00 às 10h00, das 11h30 às 12h30 e das 15h30 às 19h00; 

o Dia 8 de abril das 10h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h30; 

o Na Circular de Loulé entre a rotunda da Centro de Saúde de Loulé e a rotunda 
Zephirus (sentido ascendente e descendente) das 15h30 às 19h00 do dia 6 de 
abril; 

 

No decorrer do evento e sempre que as condições de segurança o permitam serão garantidos 
acessos e restabelecida a circulação automóvel com alguns condicionamentos sob orientação 
das forças policiais. 

Para mais informações poderá consultar o site: Volta ao Concelho de Loulé Juniores 
(louledesporto.com).  

Apelamos à compreensão e colaboração de todos os munícipes e pedimos desculpas pelos 
incómodos que a organização deste evento desportivo possa causar. 
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