
 
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA 

(ALGARVE) 

 

COMUNICADO À POPULAÇÃO 

 RALLYE CASINOS DO ALGARVE 2022 

12 de novembro das 07.00h às 10.30h 

 

Os Rallys são uma modalidade que atraem todos os anos milhares de espectadores. 

Um evento de rara beleza proporcionada não só pelo cenário, mas também pela espetacularidade da 

prestação dos prestigiados pilotos. O Concelho de Lagoa foi escolhido como palco para a realização 

do RALLYE CASINOS DO ALGARVE 2022. 

E é por este facto que lhe dirigimos este comunicado, pois o Rally do Algarve vai passar à sua porta. 

Sendo certo que terá a oportunidade de assistir a um acontecimento único, certo é que também vai 

causar algum transtorno em termos de circulação rodoviária, tendo em conta esse transtorno, vimos 

por este meio informar V.ª Ex.ª do percurso que será feito neste dia, 12 de novembro, das 7.00 h às 

10.30 h, pelo Rally do Algarve no Concelho de Lagoa, sendo que a circulação rodoviária neste 

percurso, nos horários mencionados está fechada. 

           

 

O Município de Lagoa agradece a sua compreensão. 

O Presidente 

Luís António Alves da Encarnação 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA 

(ALGARVE) 
 

COMMUNICATION TO THE POPULATION 

 RALLYE CASINOS DO ALGARVE 2022 

november 12 from 07.00 am to 10.30 am 

Rallys are a sport that attracts thousands of spectators every year. An event of rare beauty provided 

not only by the scenery, but also by the spectacular performance of the prestigious drivers. The 

Municipality of Lagoa was chosen as the stage for the realization of the RALLYE CASINOS DO 

ALGARVE 2022. 

And this is why we are sending you this statement, as the Rally of the Algarve will pass on your 

door. Being sure that you will have the opportunity to attend a unique event, it is certain that it will 

also cause some inconvenience in terms of road traffic, taking into account this disorder, we hereby 

inform you of the course that will be done in this on november 12, from 7.00 am to 10.30 am by the 

Algarve Rally in the Municipality of Lagoa, and the road traffic on this route at the times mentioned 

is closed.  

             

The Municipality of Lagoa appreciates your understanding. 

The Mayor 

Luís António Alves da Encarnação 

 

 


