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Processo

NUP/32629/2022/CMP

Porto, 03/05/2022
Ofício: NUD/263939/2022/CMP
Requerente: ÁGORA - Cultura e Desporto do Porto,
E.M.
Resposta ao documento: NUD/254027/2022/CMP
Local: Vários arruamentos

À
ÁGORA - Cultura e Desporto do Porto, E.M.
Rua Bartolomeu Velho, 648
4150-124 Porto
Com o conhecimento a:
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Polícia de Segurança Pública
Polícia Municipal
INEM
Bombeiros Voluntários do Porto
Bombeiros Voluntários Portuenses
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto
Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto
Águas do Porto, EM
Domus Social, EM
ANTRAL
ANTROP
Junta de Freguesia de Bonfim
Junta de Freguesia de Campanhã

Assunto: Condicionamento de trânsito e estacionamento.
Vimos pelo presente informar que foi deferido, em 03/05/2022, por despacho do Senhor Chefe da Divisão
P
Municipal de Gestão de Mobilidade e Tráfego (DMGMT), Bruno Eugénio, Engº., em regime de substituição do
o
Senhor Diretor Municipal de Mobilidade e Transportes, pelo Despacho NUD/229438/2022/CMP, de 14/04/2022,
l
o pedido de condicionamento de trânsito e estacionamento, com as condicionantes estabelecidas na
i
informação e na planta que se anexa e que devem ser cumpridas durante a realização do
c
condicionamento de trânsito e estacionamento.

i

Assim, por motivo de realização do evento “Desfile de Bombeiros de Portugal” e de modo a garantir condições
a
de segurança à mobilidade de pessoas e veículos, torna-se necessário efetuar condicionamentos de trânsito M
e
estacionamento, nos seguintes arruamentos:
u

n
Efetuar um condicionamento de trânsito com estreitamento de via - das 09H00 de dia 4 de maio de
2022 até às 12H00 de dia 9 de maio de 2022:
i
 Avenida 25 de Abril, a aproximadamente 125m da interseção com a Rua Fernando Moreira da Silva ce
numa extensão de aproximadamente 52m para poente.
i
p

Proibir a paragem e o estacionamento, exceto veículos autorizados e conforme sinalização aa
estabelecer nos locais - das 09H00 de dia 4 de maio de 2022 até às 12H00 de dia 9 de maio de 2022:
l
 Avenida 25 de Abril, a aproximadamente 125m da interseção com a Rua Fernando Moreira da Silva e
numa extensão de aproximadamente 52m para poente.

P
Proibir o trânsito, exceto cargas e descargas e acesso a garagens e conforme sinalização oa
l
estabelecer nos locais, no dia 8 de maio de 2022 das 06H30 às 14H00
 Praça das Flores, nos troços compreendidos entre a Rua do Amparo e o Túnel Goelas de Pau, entre io
c
n.º 70 e o arruamento sul da Avenida 25 de Abril, entre o arruamento sul e o arruamento norte da
Avenida 25 de Abril e entre o arruamento norte da Avenida 25 de Abril e a Rua de S. Roque da Lameira;
i
 Avenida 25 de Abril, no troço compreendido entre a Praça das Flores e aproximadamente 60m a poente
a
da Praça da Corujeira;
M
u
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Rua Fernando Moreira da Silva, em toda a sua extensão;
Rua de Justino Teixeira, no troço compreendido entre a Avenida 25 de Abril e a Rua de D. Lopo de
Almeida;
Rua Prof. Ernesto Morais, em toda a sua extensão.

Proibir a paragem e o estacionamento, exceto veículos autorizados e conforme sinalização a
estabelecer nos locais, no dia 8 de maio de 2022 das 00H00 às 14H00
 Praça das Flores, em ambos os lados dos arruamentos adjacentes ao Jardim de Guedes de Oliveira;
 Avenida 25 de Abril, no troço compreendido entre a Praça das Flores e aproximadamente 60m a
poente da Praça da Corujeira;
 Rua Fernando Moreira da Silva, em toda a sua extensão;
 Rua de Justino Teixeira, no troço compreendido entre a Avenida 25 de Abril e a Rua de D. Lopo de
Almeida;
 Rua Prof. Ernesto Morais, em toda a sua extensão.
Estabelecer sentido único, conforme sinalização a estabelecer no local, no dia 8 de maio de 2022
das 06H30 às 14H00
 Praça das Flores, no troço compreendido entre o n.º 70 e a Rua de D. Lopo de Almeida, sentido nortesul.
O condicionamento de trânsito com corte total de via será assegurado pela Polícia.
Este documento só é válido quando acompanhado do anexo referido anteriormente.
Com os melhores cumprimentos.
A Técnica Superior
Assinado digitalmente por ANA
ISABEL CORREIA DA SILVA
Data: 2022.05.03 18:24:53 +01:00
Local: Câmara Municipal do Porto

Anexos:
1. Cópia da informação e planta do técnico NUD/260978/2022/CMP e despacho do Chefe da Divisão Municipal de Gestão
de Mobilidade e Tráfego, em regime de substituição do Senhor Diretor Municipal de Mobilidade e Transportes, pelo
Despacho NUD/229438/2022/CMP, de 14/04/2022
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