15.º Tripa Trio

Cortes e condicionamentos de trânsito
no sábado, dia 11 de agosto

COMUNICADO

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Sesimbra informa que, no sábado, 11 de
agosto, devido à realização do Tripa Trio, vão ser implementadas as
seguintes restrições ao trânsito:

A Câmara Municipal de Sesimbra informa que, no sábado, 11 de
agosto, devido à realização do Tripa Trio, vão ser implementadas as
seguintes restrições ao trânsito:

Das 21.30 às 3 horas - Trânsito cortado na Avenida 25 de Abril, Largo
de Bombaldes, Rua da Fortaleza, Avenida dos Náufragos e respetivos
acessos.

Das 21.30 às 3 horas - Trânsito cortado na Avenida 25 de Abril, Largo
de Bombaldes, Rua da Fortaleza, Avenida dos Náufragos e respetivos
acessos.

Das 7 às 24 horas - Proibido estacionar na zona norte do
estacionamento tarifado do Largo de Bombaldes, no espaço de
cargas e descargas da Av. 25 de Abril, junto ao entroncamento com
a Rua D. Afonso Henriques, e no estacionamento tarifado da Av. 25
de Abril, junto à Praça da Califórnia.

Das 7 às 24 horas - Proibido estacionar na zona norte do
estacionamento tarifado do Largo de Bombaldes, no espaço de
cargas e descargas da Av. 25 de Abril, junto ao entroncamento com
a Rua D. Afonso Henriques, e no estacionamento tarifado da Av. 25
de Abril, junto à Praça da Califórnia.

Das 20 às 24 horas – Proibido estacionar em toda a Avenida 25 de
Abril.

Das 20 às 24 horas – Proibido estacionar em toda a Avenida 25 de
Abril.

Das 20 às 2 da manhã do dia seguinte – Proibido estacionar na
Avenida dos Náufragos.

Das 20 às 2 da manhã do dia seguinte – Proibido estacionar na
Avenida dos Náufragos.

A partir das 21.30 horas – A circulação passa a ter sentido poente-nascente na Rua Dr. Manuel de Arriaga, entre a Rua dos Industriais
e a Rua D. Afonso Henriques, de modo a permitir o acesso à zona
nascente da vila. A circulação no sentido nascente-poente será
restabelecida após a reabertura da circulação na Avenida 25 de Abril,
que ocorrerá depois da passagem do desfile.

A partir das 21.30 horas – A circulação passa a ter sentido poente-nascente na Rua Dr. Manuel de Arriaga, entre a Rua dos Industriais
e a Rua D. Afonso Henriques, de modo a permitir o acesso à zona
nascente da vila. A circulação no sentido nascente-poente será
restabelecida após a reabertura da circulação na Avenida 25 de Abril,
que ocorrerá depois da passagem do desfile.

A autarquia agradece a sua compreensão e pede desculpa pelos
incómodos causados.
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A autarquia agradece a sua compreensão e pede desculpa pelos
incómodos causados.
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