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MUNICÍPIO
Câmara Municipal

EDITAL N.º 79/2018
Registo n.º 17115/2018

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 estacionamento e circulação do trânsito rodoviário, entre
as 08:00 horas do dia 06 de outubro e as 08:00 horas do dia 09 de outubro, nas vias contiguas
ao Centro de Artes de Sines, devido à realização do Programa da RTP 1 “Prós e Contras” a
emitir diretamente de Sines. Com as seguintes condicionantes de estacionamento e circulação
de trânsito rodoviário:

Rua da Alegria – Estará condicionado o estacionamento, a circulação rodoviária, desde o
entroncamento de acesso ao parque de estacionamento do Mercado Municipal e o
entroncamento com a Rua Marquês de Pombal;

Rua Marquês de Pombal – Estará condicionado o estacionamento, circulação rodoviária,
desde o entroncamento com a Rua João Soares e o entroncamento com a Rua Nicolau Coelho.
O sentido do trânsito entre o cruzamento da Travessa Mariana Godinho e Rua da Atalaia, será
invertido até ao entroncamento com a Rua Nicolau Coelho, com exceção do acesso ao lugar
de deficiente;
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