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EDITAL N.º 64/2022 

Registo n.º 16735/2022  

 

Fernando Miguel Ramos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sines, no uso das 
competências delegadas e ao abrigo do n.º 1 do artigo 33.º, alínea rr) da Lei n.º 75/2003 
de 12 de setembro, torna público o condicionamento de trânsito rodoviário e parques de 

estacionamento, entre as 8h00 do dia 16 de maio e as 16h00 do dia 20 de maio de 2022, 
em Sines e Porto Covo, devido às gravações da novela “Por Ti”, com as seguintes 

interrupções de trânsito: 

 

• Rua Sacadura Cabral – encerrada entre as 8h00 e as 14h00 do dia 16 de maio; 

• Largo dos Penedos da Índia – condicionamento de lugares de estacionamento 

entre as 8h00 e as 14h00 do dia 16 de maio; 

• Avenida Vasco da Gama – condicionamento de lugares de estacionamento e in-

terrupções pontuais de trânsito efetuadas por elementos da Guarda Nacional Re-

publicana entre as 8h00 do dia 16 de maio e as 21h00 do dia 17 de maio; 

• Praia da Oliveirinha – condicionamento de lugares de estacionamento entre as 

8h00 e as 13h00 do dia 19 de maio; 

• Porto Covo – condicionamento do parque de estacionamento junto ao Mercado 

entre as 8h00 e as 20h00 do dia 19 de maio; 

• Estrada da Ilha do Pessegueiro – corte temporário da estrada efetuada por 

elementos da Guarda Nacional Republicana entre as 16h00 e as 18h00; 

• Praia da Ilha do Pessegueiro – condicionamento de lugares de estacionamento 

entre as 17h00 do dia 19 de maio e as 14h00 do dia 20 de maio. 

 

Pede-se a compreensão dos munícipes pelos eventuais incómodos causados. 

 

 

 

O Vice-presidente da Câmara 
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 20 de outubro de 2021) 
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