SIDI

NOTA À IMPRENSA

Secção da nova Avenida Vasco da Gama entre
Pontal e subida do Largo João de Deus aberta ao
trânsito
A circulação automóvel entre o Pontal e o Largo João de Deus foi reaberta esta manhã, na
sequência da conclusão deste troço da nova Avenida Vasco da Gama.
A reabertura da via, com novo piso, permite retomar a circulação automóvel de e para sul pela
zona nascente da Avenida.
Com esta parte da obra concluída, há também novos lugares de estacionamento do lado da
falésia e do lado oposto, próximo do Pontal, assim como melhor acesso ao estacionamento
próximo do porto de recreio.
Uma vez que os passeios contíguos ao troço de via também estão concluídos, já é possível à
população circular a pé nesta zona, nomeadamente para assistir ao SinesCat 2013, prova de
catamarãs que se realiza este fim de semana (8, 9 e 10 de junho) na baía de Sines.
A Câmara Municipal de Sines pretende que a nova avenida esteja concluída entre o Pontal e as
Escadinhas do Muro da Praia até ao início do mês de julho, antes da abertura das Tasquinhas e
do FMM Sines – Festival Músicas do Mundo 2013.
A conclusão integral do piso da nova Avenida está prevista para agosto, após a conclusão da
construção do troço da falésia entre o Largo dos Penedos da Índia e as Escadinhas do Muro da
Praia.
As obras de requalificação da frente marítima de Sines estão integradas no Programa de
Regeneração Urbana de Sines, cofinanciado por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do
programa operacional INALENTEJO do QREN 2007-2013.
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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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