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Condicionamentos 
de trânsito e 
estacionamento

27.ª São Silvestre Cidade do Porto

23 de fevereiro de 2022

Depois da edição de 2021 ter sido adiada, a tradicional prova 
de final de ano está de volta às ruas da cidade do Porto  
no próximo dia 13 de março, a partir das 18 horas.

Devido à realização deste importante evento desportivo,  
será necessário efetuar condicionamentos de trânsito  
e estacionamento nos seguintes períodos e arruamentos 
identificados em seguida.

Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar o Gabinete do Munícipe através  
dos seguintes contactos:

www.porto.pt

Mais se informa que, devido à implementação do 
condicionamento de estacionamento na Praça do 
General Humberto Delgado, nomeadamente nas 
bolsas laterais do lado poente e lado nascente, 
será necessário proceder, entre as 00h00 e as 
23h00, do dia 13/03/2022, à desativação da praça 
de táxis localizada na Praça do General Humberto 
Delgado.

Devido à implementação do condicionamento  
de trânsito com corte total de via, será igualmente 
necessário proceder, entre as 18h00 e as 22h30, 
do dia 13/03/2022:

•   à desativação das praças de táxi localizadas 
nos arruamentos referidos, bem como nos 
arruamentos de acesso aos mesmos que 
por virtude do corte total poderão ficar 
condicionados;

•   à desativação das paragens para tomada  
e largada de passageiros localizadas na Rua dos 
Heróis e dos Mártires de Angola.

Devido à implementação do condicionamento  
de trânsito com corte total de via na Rua do 
Duque de Loulé, o acesso ao Parque Terminal  
das Camélias e às paragens de transporte público 
existentes na Rua de Alexandre Herculano ficará 
impedido, entre as 18h00 e as 20h30 do dia 
13/03/2022.

O trânsito relativo ao acesso aos parques de 
estacionamento localizados nos arruamentos 
acima referidos, bem como nos arruamentos  
de acesso aos mesmos que por virtude do corte 
total poderão ficar condicionados, será garantido 
de acordo com as instruções que os elementos da 
Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal 
transmitirem em cada ponto de controlo/
passagem.

Em caso de necessidade sugerimos que,  
no dia e horários referidos, retire a sua viatura 
para uma rua não interditada, minimizando 
assim os incómodos provocados por estes 
condicionamentos.

Gabinete do Munícipe
Linha Porto.: 220 100 220 • 2.ª a 6.ª feira: 9h00 / 19h00

Serviço de Atendimento Online Portal do Munícipe:  
https://portaldomunicipe.cm-porto.pt 

Serviço de Atendimento Presencial 
Praça General Humberto Delgado, 266 
4000-286 Porto 

Horário de inverno (outubro a maio): 2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª feira: 9h00/17h00;  
4.ª feira: 9h00/20h00

Horário de verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira: 9h00/17h00



Dia 13 de março de 2022 

Das 00H00 às 23H00

Condicionamento de estacionamento:

•  Praça do General Humberto Delgado, bolsas 
laterais do lado poente e lado nascente.

Das 09H00 às 22H30

Condicionamento de trânsito com corte 
total de via:

•  Avenida dos Aliados, arruamento nascente, no 
troço compreendido entre a Rua do  
Dr. Magalhães Lemos e a Praça do General 
Humberto Delgado;

•  Praça do General Humberto Delgado, 
arruamento nascente;

•  Rua do Dr. António Luís Gomes. 

Das 14H00 às 22H30

Condicionamento de trânsito com corte 
total de via:

•  Avenida dos Aliados, arruamento nascente,  
no troço compreendido entre a Rua do  
Dr. Magalhães Lemos e a Praça da Liberdade;

•  Praça da Liberdade, arruamento nascente;

•  Rua do Clube dos Fenianos;

•  Praça do General Humberto Delgado, 
arruamento poente;

•  Avenida dos Aliados, arruamento poente, no 
troço compreendido entre a Praça do General 
Humberto Delgado e a Rua de Elísio de Melo.

Das 17H00 às 22H30

Condicionamento de trânsito com corte 
total de via:

•  Túnel dos Almadas.

Das 18H00 às 22H30

Condicionamento de trânsito com corte 
total de via:

•  Praça da Liberdade, arruamento sul;

•  Praça de Almeida Garrett;

•  Avenida de D. Afonso Henriques;

•  Rua de Saraiva de Carvalho;

•  Rua do General Sousa Dias;

•  Rua do Duque de Loulé;

•  Avenida de Rodrigues de Freitas, no troço 
compreendido entre a Rua do Duque de Loulé  
e a Rua de D. João IV;

•  Rua de D. João IV;

•  Rua da Alegria, no troço compreendido entre  
a Rua de D. João IV e a Rua da Constituição;

•  Rua da Constituição, no troço compreendido 
entre a Rua da Alegria e a Rua de Antero  
de Quental;

•  Praça do Marquês de Pombal, arruamento sul, 
arruamento nascente e arruamento poente;

•  Rua de Antero de Quental, no troço 
compreendido entre a Rua da Constituição  
e a Rua de Damião de Góis;

•  Rua de Damião de Góis, no troço compreendido 
entre a Rua de Antero de Quental e a Rua de  
S. Brás;

•  Rua de S. Brás, no troço compreendido entre  
a Rua de Damião de Góis e a Travessa de Antero 
de Quental;

•  Rua de Camões;

•  Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola;

•  Praça da Trindade;

•  Rua de Gonçalo Cristóvão, no troço 
compreendido entre a Rua de Camões  
e a Praça da República;

•  Praça da República, arruamento norte  
e arruamento nascente;

•  Rua da Boavista;

•  Avenida da Boavista, no troço compreendido 
entre a Rua da Boavista e a Praça de Mouzinho 
de Albuquerque;

•  Rua de Ricardo Severo;

•  Largo da Paz;

•  Rua Joaquim Vasconcelos;

•  Praça de Pedro Nunes;

•  Largo do Priorado;

•  Rua de Aníbal Cunha, no troço compreendido 
entre o Largo do Priorado e a Rua da Boa Hora;

•  Rua da Boa Hora;

•  Rua da Maternidade;

•  Largo da Maternidade de Júlio Dinis, arruamento 
norte e arruamento nascente;

•  Rua de Adolfo Casais Monteiro;

•  Rua de D. Manuel II, no troço compreendido 
entre a Rua de Jorge Viterbo Ferreira e a  
Rua de Alberto Aires de Gouveia;

•  Rua de Elísio de Melo.

Condicionamento de trânsito com 
estreitamento de via:

•  Praça de Mouzinho de Albuquerque, no troço 
compreendido entre o n.º 105 e o n.º 346.
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