
INFORMAÇÃO
CORTES DE TRANSITO
12 - 16 DE JUNHO | VÁRIOS LOCAIS
Contactar de perto com o mundo Harley-Davidson e viver uma experiência única de emoções e estilos de vida, é a aposta do 
28º Encontro Europeu da Harley Davidson, que irá decorrer de 13 a 16 de junho no centro da Vila de Cascais. Gratuito e aberto 
ao público, este evento prevê atrair a Cascais um número significativo de proprietários das míticas Harley e promover um forte 
contributo para a economia local.
No âmbito da realização do 28º Encontro Europeu da Harley Davidson em Cascais existirão vários condicionamentos de trânsito 
para garantir a segurança de todos.
Assim em Cascais de 12 a 16 de Junho o trânsito estará permanentemente condicionado a veículos automóveis a partir da 
rotunda junto ao Jardim Visconde da Luz, Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, Passeio Dom Luis I, Avenida Dom 
Carlos I, Avenida da República (até ao cruzamento a rua Guilherme Gomes Fernandes).
A Av. Rei Humberto II de Itália, estará também condicionada a partir da interseção com a Rua Frei Nicolau de Oliveira. Estando 
apenas permitida a passagem a quem se dirija à Marina.
No dia 15 de Junho, Sábado, dia em que se realiza a parada/desfile desta concentração Harley Davidson, haverá cortes de 
trânsito, condicionamentos à circulação e previsíveis congestionamentos nas zona envolventes. A parade/desfile terá início 
no Autódromo do Estoril, cerca das 11:00, e percorrerá a Estrada N9-1 / Lagoa Azul, Vale Cavalos, Janes, Malveira da Serra, 
seguindo a N-247/ Guincho, Av. Da República, Rotunda Comendador Joaquim Baraona, Av. 25 de Abril, N-6 /Av. Marginal , 
Estoril, Parede, Carcavelos e regresso até à Baía de Cascais. As restrições serão levantadas após a passagem das motas.
Cascais e as suas gentes são reconhecidos em todo o mundo pela simpatia e o carinho com que recebem quem nos visita. 
Contamos com todos para fazer dos participantes do 28º Encontro Europeu de Harley Davison, futuros embaixadores de Cascais.

Cascais, junho de 2019

PERCURSO PARADA/DESFILE

11h00 | Saída do autódromo em direção a:
Estrada N9, Estrada da Lagoa Azul, Vale Cavalos,
Malveira, Estrada do Guincho, Av. Diana Spencer
(Guia), Av. 25 de Abril, Avenida Marginal até
Carcavelos (Rotunda do Forte S. Julião da Barra)
e regresso a Cascais

13h30 | Concentração junto a Baía de Cascais.
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