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EDITAL N.º 107/2018 

Registo n.º 20564/2018  

 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, no uso das 
suas competências, ao abrigo do nº1 do art.º 33º, alínea rr) da Lei 75/2013 de 12 de 
Setembro, torna público o condicionamento de trânsito rodoviário e parques de 
estacionamento, a partir das 08,00 do dia 27 de Novembro e as 00,00 do dia 03 de 
Dezembro de 2018, na Zona Histórica, devido à realização da Feira “Feira de Natal 2018 – 
Sines”, com as seguintes interrupções de trânsito: 

- Largo João de Deus – condicionado desde as 08,00 do dia 26NOV o parque de 
estacionamento para carga e descargas no lado sul, ficando o restante a ser utilizado pelos 
utentes;                                                                                                                                                                                                        

- Rua João de Deus – condicionado desde as 08,00 do dia 29NOV o parque de 
estacionamento para montagem de vendedores ambulantes; 

- Rua Teófilo Braga – encerrada desde o Largo dos Penedos da India e o Largo do Castelo, 
a partir do dia 29 NOV até fim do evento; 

- Rua Alexandre Herculano – encerrada desde o Largo Pêro de Alenquer e a Praça Tomás 
Ribeiro, ficando com acesso exclusivo às garagens, somente pelo Largo Pêro de Alenquer, a 
partir do dia 28 NOV até fim do evento; 

- Rua Cândido dos Reis – encerrada entre o Largo do Muro da Praia e o cruzamento com a 
Rua Luís de Camões / Rua Pêro de Alenquer, a partir do dia 28 NOV até fim do evento; 

- Praça Tomás Ribeiro – encerrada na totalidade, a partir do dia 28 de NOV até fim do 
evento; 

- Largo do Poeta Bocage – encerrado na totalidade, a partir do dia 26 de NOV até fim do 
evento; 

 

O Presidente da Câmara 
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