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EDITAL N.º 66/2018 

Registo n.º 14206/2018  

 

Fernando Miguel Ramos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sines, no uso das suas 
competências delegadas, ao abrigo do nº 1 do art.º 33º, alínea rr) da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro, torna público o condicionamento de trânsito, devido à realização do concerto: 
Paulo Gonzo, no dia referido e nas vias de circulação que abaixo se descreve: 

 No dia 15 de Agosto de 2018, a partir das 20:00 horas e até ao termo do 
espetáculo:  

Rua Vasco da Gama – A partir do entroncamento com a descida da Ribeira condicionado 
ao trânsito pesado; 

Rua Miguel Bombarda – Estará condicionada na totalidade, reservada exclusivamente 
como via de emergência; 

Rua Alexandre Herculano – Estará condicionada na totalidade, contudo permitido acesso 
ás garagens, com entrada e saída pelo mesmo sentido; 

Rua Teófilo Braga – Estará encerrada entre o Largo dos Penedos da India e o Largo do 
Castelo; 

Rua Cândido dos Reis – Estará encerrada entre o cruzamento com a Rua Luís de Camões 
e a Rua Pero de Alenquer;  

Largo Gago Coutinho – Estará encerrado entre o entroncamento com Rua Gago Coutinho 
e o Largo do Castelo, somente como via de emergência; 

Largo Ramos da Costa – estará encerrado entre o entroncamento com a via descendente 
até ao Largo João de Deus, somente como via de emergência; 

Rua Pedro Nunes – Estará encerrada entre o entroncamento da Avenida Vasco da Gama e 
o Largo João de deus, somente como via de emergência; 

 

O Vice-presidente da Câmara 
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 18 de outubro de 2017) 
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