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EDITAL N.º 76/2019 

Registo n.º 16526/2019  

 

 

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 devido a realização das Tasquinhas e 
Festival de Músicas do Mundo Edição 2019, a partir do dia 13 de julho e até ao dia 12 de 
agosto: 

Avenida Vasco da Gama – A partir do dia 13 de julho estará condicionado o trânsito 
rodoviário, no sentido norte – sul, desde o parque de estacionamento, junto da Rampa das 
Bicas Velhas e o entroncamento com a via descendente do Largo do Muro da Praia, estando 
somente permitido a circulação no sentido sul – norte em toda a sua extensão.  

No período entre o dia 15 de julho e 01 de agosto, devido à montagem estruturas 
FMM, no decorrer do FMM e desmontagem das estruturas do FMM na Avenida 
Vasco da Gama – Condicionada a circulação rodoviária entre a via descendente do Largo 
Muro da Praia para sul em direção à Rotunda da Marina (SEF). Mantém-se o acesso para as 
Tasquinhas, somente até às 20:00 horas todos os dias, que se realizem concertos na 
Avenida Vasco da Gama, pelo que os utentes das Tasquinhas devem proceder às descargas 
e cargas, dentro do referido período. 

 

 

O Presidente da Câmara 
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