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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Sines assinala Semana Europeia da Mobilidade 
2012 

 

A Semana Europeia da Mobilidade é comemorada anualmente, de 16 a 22 de setembro, 
em centenas de cidades europeias.  
 
Nesta semana, que tem em 2012 o tema “Avançando na direção certa”, os cidadãos 
europeus têm a oportunidade de gozar uma semana inteira de atividades dedicadas à 
mobilidade sustentável, com o objetivo de facilitar um debate alargado sobre a 
necessidade de mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular 
no que toca à utilização do automóvel particular. 
  
Este ano a Câmara Municipal de Sines decidiu participar de novo, oficialmente, nesta 
semana, tendo em conta a requalificação dos principais arruamentos do Centro 
Histórico, com pavimentos que garantem melhores condições de utilização pedonal, e a 
nova ciclovia da circular panorâmica da zona norte da cidade, como dois cenários 
apropriados a estas atividades - na cidade e na sua relação com o mar. 
  
O programa tem início no dia 16 de setembro, com uma caminhada na circular 
panorâmica da cidade. Aberta a toda a população, a caminhada tem concentração 
marcada para a Praça Tomás Ribeiro, às 9h00. Inscrições até 14 de setembro no Pavilhão 
de Desportos, Centro de Artes de Sines e Paços do Concelho 
 
Também no dia 16, entre as 10h00 e as 18h00, realiza-se um campeonato de skate no 
skate park instalado no Parque de Campismo de Sines. Até às 14h00 decorre um período 
de inscrições e treinos no local. O campeonato em si tem início às 14h00. Trata-se de 
uma organização do Sines Surf Clube, com o apoio da Câmara Municipal de Sines. 
  
Entre 17 e 21 de setembro, às 8h30, decorre um pedi bus diário para cada uma das 
escolas básicas (1.º ciclo). O pedi bus consiste num percurso predefinido até à escola, 
realizado em grupos de crianças acompanhadas por adultos. Inscrições até 14 de 
setembro nas papelarias Belbrinca, Ana Bela Correia e Ficolar e junto das Associações de 
Pais das EB1 nº 1, 2 e 3, Centro de Artes de Sines e Paços do Concelho. 
 
No dia 22 de setembro, e para comemoração do Dia Europeu Sem Carros, parte da Rua 
Cândido de Reis, a Rua 9 de Abril, a Rua Alexandre Herculano e a Praça Tomás Ribeiro 
serão encerradas ao trânsito automóvel.  
 
A Praça Tomás Ribeiro, que ao longo de todo o dia 22 recebe uma exposição sobre 
projetos municipais na área da acessibilidade, será o centro ou o ponto de partida das 
atividades. 
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Às 10h00, é na praça que tem início o passeio de bicicleta pela ciclovia panorâmica, 
uma atividade para toda a população, com inscrições até 20 de setembro no Pavilhão de 
Desportos, Centro de Artes de Sines e Paços do Concelho. 
 
Às 15h00, também na Praça Tomás Ribeiro, realiza-se um pedi paper para jovens entre 
os 13 e os 18 anos, com inscrições abertas até 21 de setembro na Escola Secundária 
Poeta Al Berto e Casa da Juventude. 
 
Às 17h00, ainda na praça, a Semana Europeia da Mobilidade encerra com música ao som 
de um concerto pela Escola das Artes de Sines. 
 
A Semana Europeia da Mobilidade é uma organização da Câmara Municipal de Sines, 
com o apoio das seguintes entidades: Agrupamento Vertical de Escolas de Sines, 
Associações de Pais das EB1 n.º 1, 2 e 3, Bombeiros Voluntários de Sines, Escola das 
Artes de Sines, Escola Secundária Poeta Al Berto, Escola Tecnológica do Litoral 
Alentejano, GNR - Escola Segura, Papelaria Ana Bela Correia, Papelaria Belbrinca, 
Papelaria Ficolar e Sines Surf Clube. 
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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). 


