MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Obras nos pavimentos das ruas da cidade impõem
mudanças na Feira Semanal
O presidente da Câmara Municipal de Sines emitiu hoje um comunicado relativo ao impacto que
as obras em curso na repavimentação das ruas da cidade terão na Feira Semanal.
A feira deixará de realizar‐se na Rua da Reforma Agrária e será transferida, em data a anunciar,
para local junto à Estrada da Floresta, na envolvente da ZIL III.
O conteúdo integral do comunicado é o seguinte:
"REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE SINES E LOCAL DA FEIRA
SEMANAL
A Câmara Municipal de Sines está a fazer um investimento significativo na execução de um
programa de requalificação e pavimentação das ruas da cidade – que se encontram com os
pavimentos degradados pelas anteriores intempéries.
Com a execução deste programa pretendemos uma melhoria da qualidade das ruas da cidade
em benefício dos munícipes e dos utilizadores de veículos automóveis, assim como da
valorização da cidade e da sua imagem.
No âmbito destas obras a Rua da Reforma Agrária vai ser totalmente pavimentada com um
tapete de asfalto com características e espessura que não permitem o uso de pregos metálicos
ou outros que contribuam para a sua degradação.
Por isso, com esta obra realizada não é possível nem admissível a perfuração do pavimento pelo
uso de estacas metálicas sobre o mesmo – pelos danos irreparáveis que provocam no novo
pavimento.
Para além desta situação, está em curso a construção de uma nova Escola – junto à Rua da
Reforma Agrária – cujas obras não permitem a realização de feiras naquele espaço da rua.
Neste contexto, a Câmara não vai permitir a continuação da feira semanal neste local,
garantindo as condições necessárias da sua realização em local adequado, junto à Estrada da
Floresta – na envolvente da chamada ZIL III.
O referido local está a ser tratado pelos Serviços da Câmara de modo a ter as condições
adequadas para acolher os feirantes que apresentem a respectiva documentação que os habilite
à autorização pela Câmara da venda de artigos em condições legais de feirantes documentados e
residentes no Concelho de Sines.
A data de início da feira no novo local será oportunamente anunciada.
Sines, 22 de Março de 2011.
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun‐sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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