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EDITAL Nº 42/2017 
 
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, no uso 

das suas competências, ao abrigo do nº 1 do art.º 33º, alínea rr) da lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, torna público o condicionamento de trânsito rodoviário na Zona Portuária, a 

partir das 08,00 e até às 24,00 do dia 20 de Maio de 2017, onde decorrerá a Prova do 

Campeonato Nacional de Triatlo. Com as seguintes interrupções de trânsito: 

 

Acesso á Avenida Vasco da Gama através do Largo do Muro da Praia  

Estará encerrada a partir do entroncamento com o Largo do Muro da Praia e o 

entroncamento com a Avenida Vasco da Gama;  

 

Rua Pedro Nunes – Estará encerrada entre o entroncamento com o Largo João de Deus, 

permitindo acesso somente aos moradores, encerrado na totalidade a partir do muro de 

proteção da Rua Pedro Nunes; 

 
Avenida Vasco da Gama – Estará encerrada entre o entroncamento com descida da 

Ribeira, e a Rotunda da Marina de Sines, a partir das 08,00 horas e até ás 24,00 horas. A 

partir das 13,00 horas o encerrado processa-se desde o Porto de Sines Terminais de 

Granéis Líquidos e até á Rotunda da Marina. Contudo no período entre as 08,00 horas e 

as 13,00 será permitida a circulação de veículo afetos á APS, UCC da GNR, Policia 

Marítima, Bombeiros e Proteção Civil, sendo a mesma efetuada em velocidade reduzida. 

A partir das 13,00 horas o acesso á parte sul da zona portuária proceder-se-á na seguinte 

forma: 

- Zona REN, PSA, Portesines e ZAL APS, através da Rotunda do IC 4 (Rotunda do 

Terminal XXI) com entrada e saída; 

- Zona da Marina, Terminal de Serviços e Clube Náutico, acesso pela descida do Encalhe 

embora esteja encerrado ao trânsito, permite proceder ao controlo, facultando a travessia 
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na Rotunda da Marina com passagem e saída sempre que estejam reunidas as condições 

de segurança mais favoráveis; 

 

Descida do Encalhe – Encerrada na totalidade, permitindo acesso ao Edifício dos Pilotos 

e Zona da Marina, sempre que estejam reunidas as condições de segurança mais 

favoráveis; 

 

Rotunda do IC 4 (Rotunda do Terminal XXI) – Encerrada a saída para a zona 

Portuária; 

 
Rotunda da Pedreira (conhecida também como Portesines) – Encerrados todos os 

acessos à mesma; 

 

VR 53 – Encerrada entre a Rotunda do IC 4 (Rotunda do Terminal XXI) e a Avenida 

Vasco da Gama, 

 

Sines., 18 de Maio de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Sines 

 

 

 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas 

 
 

 


