MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Alterações ao trânsito na Avenida Vasco
Gama durante o Verão
A Avenida Vasco da Gama, em Sines, sofrerá a partir do dia 29 de Junho de 2010 algumas
alterações à circulação normal do trânsito automóvel, tendo em conta a preparação e a
realização da edição 2010 das Tasquinhas e, seguidamente, do Festival Músicas do Mundo e da
Feira da Avenida.
29 de Junho a 5 de Julho
A partir do dia 29 de Junho, até 5 de Julho, inclusive, o trânsito está condicionado no sentido sul
‐ norte, a partir do cruzamento da descida da Igreja Matriz, passando‐se a efectuar a circulação
de ambos os sentidos no lado junto do muro da Praia Vasco da Gama, mas com um desvio entre
o referido cruzamento e a zona do rebaixamento do separador central.
A partir de 6 de Julho e durante as Festas de Verão
A partir de 6 de Julho, o trânsito passará a estar encerrado em ambos os sentidos, com excepção
da descida junto às escadinhas da praia, que manterá a circulação, mas apenas no sentido norte
‐ sul. A circulação no sentido norte‐sul será também permitida desde a Docapesca até à zona do
estacionamento, onde se encontra um rebaixamento do separador central, permitindo que os
condutores possam retomar o sentido sul‐norte a partir desse ponto.
As alterações ao trânsito vão manter‐se depois das Tasquinhas, uma vez que as suas estruturas
serão usadas também no Festival Músicas do Mundo e na Feira da Avenida, que decorre até 15
de Agosto.
Durante o período de alteração ao trânsito, a Avenida Vasco da Gama estará dotada de um
corredor de emergência, de forma a permitir o acesso e a circulação de viaturas de socorro em
marcha de urgência. Os condicionamentos não irão afectar a circulação pedonal.
A partir de 20 de Agosto
A partir do dia 20 de Agosto, a Avenida Vasco da Gama voltará a ter circulação automóvel, com
condicionamento no sentido sul ‐ norte, a partir do cruzamento da descida da Igreja Matriz,
passando‐se a efectuar a circulação de ambos os sentidos no lado junto do muro da Praia Vasco
da Gama, mas com um desvio entre o referido cruzamento e a zona do rebaixamento do
separador central.
O trânsito na Avenida Vasco da Gama deverá voltar à normalidade a partir do dia 27 de Agosto.
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