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 Câmara  Municipal 
 Fiscalização Municipal

AVISO Nº 34/2016 
 

                Por motivo de realização de filmagens do filme “Al Berto”, irá 
decorrer em vários locais da cidade interrupções á circulação automóvel 
e condicionamento nos estacionamentos, conforme o que a seguir se 
descreve: 
Dias 14 e 15/10/2016 – Rua de Ferreira, não é permitido o estaciona-
mento no período entre as 08,00 horas do dia 14/10/2016 e as 02,00 ho-
ras do dia 15/10/2016, não é permitida a circulação automóvel no período 
entre as 15,00 horas de dia 14/10/2016 e as 02,00 horas de dia 
15/10/2016. 
Dia 15/10/2016 – Zona de Monte Chãos – caminho vicinal (parte) entre 
cruzamento para a estação meteorológica e a Estrada da Afeiteira, não é 
permitida a circulação automóvel no período entre as 22,00 horas e as 
24,00 horas. 
Dia 15/10/2016 – Rua João de Deus, não é permitido o estacionamento 
junto ao Castelo, no período entre as 08,00 horas e as 21,00 horas.  
Condicionamento de trânsito nas seguintes Ruas: 
- Rua Gago Coutinho, Largo do Poeta Bocage e Rua Teófilo Braga; não 
é permitida a circulação automóvel no período entre as 14,00 horas e as 
21,00 horas. 
Dia 15/10/2016 – Largo D. Aninhas e Rua Luís de Camões (parte), não é 
permitido o estacionamento no período entre 08,00 e as 16,00 horas. 
Dia 17 e 18/10/2016 – Rua do Forte e rampa de acesso á Ribeira de Bai-
xo, não é permitido o estacionamento no período entre as 08,00 horas do 
dia 17/10/2016 e as 01,00 horas de dia 18/10/2016. Não é permitida a 
circulação automóvel no período entre as 21,00 horas de 17/10/2016 e 
as 01,00 horas de dia 18/10/2016. 
Dia 17 e 18/10/2016 – Parque de estacionamento (parte), junto ao aces-
so para a lota; não é permitido o estacionamento no período entre as 
08,00 horas de dia 17/10/2016 e as 01,00 horas do dia 18/10/2016. 
 
Dia 18/10/2016 – Rua Nª Srª das Salas e Largo dos Pescadores, não é 
permitido o estacionamento no período entre as 08,00 horas e as 21,00 
horas do dia 18/10/2016.  
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Não é permitida a circulação automóvel na Rua Nª Srª das Salas e Largo 
dos Pescadores entre as 13,00 horas e as 21,00 horas de dia 
18/10/2016. 
Dias 17, 18 e 19/10/2016 – Rua Gago Coutinho, Rua Teófilo Braga (par-
te), Largo do Poeta Bocage e Rua João de Deus (parque de estaciona-
mento junto ao castelo), não é permitido o estacionamento no período 
entre as 14,00horas do dia 17/10/2016 e as 01,00 horas do dia 
19/10/2016. 
Não é permitida a circulação automóvel no período entre as 19,30 horas 
do dia 18/10/2016 e as 01,00 horas de o dia 19/10/2016. 
Dias 19, 20 e 21/10/2016 – Largo D. Aninhas e Rua Luís de Camões 
(parte), não é permitido o estacionamento a partir das 14,00 horas do dia 
19/10/2016 e as 22,00 horas do dia 21/10/2016.  
Não é permitida a circulação automóvel no Largo D. Aninhas entre as 
10,00 horas e as 20,00 horas de dia 21/10/2016. 
Dias 20 e 21/10/2016 - Parque de estacionamento (parte) – São Torpes 
(junto ao restaurante o Kalux), não é permitido o estacionamento e circu-
lação automóvel entre as 08,00 horas do dia 20/10/2016 e as 12,00 ho-
ras do dia 21/10/2016. 
Dia 21 e 22/10/2016 - Rua Nª Srª das Salas e Largo dos Pescadores, 
não é permitido o estacionamento no período entre as 14,00 horas do dia 
21/10/2016 e as 14,00 horas do dia 22/10/2016.  
Não é permitida a circulação automóvel no período entre as 08,00 horas 
e as 14,00 horas de dia 22/10/2016. 
Dia 22/10/2016 - Parque de estacionamento (parte) – Cova do Lago (jun-
to ao restaurante o guia) não é permitido o estacionamento entre as 
08,00 horas e as 16,00 horas. 
Pelo que os comerciantes, moradores e utilizadores das referidas vias e 
parques de estacionamento, deverão estacionar as suas viaturas noutro 
local. 
Por tudo isto, a Câmara apela à compreensão dos comerciantes, mora-
dores e utilizadores pelos incómodos causados. 
 
Sines, 10 de Outubro de 2016 

O Presidente da Câmara 
 
 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas 
Do presente Aviso, foram elaborados dois exemplares, compostos por 2 páginas cada, ficando um exemplar arquivado no serviço 
emissor (GAPV), e outro entregue ao Serviço de Fiscalização. 


