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Presidência Portuguesa do Conselho  
da União Europeia 

Encerramento do Parque da Alfândega  
e Condicionamentos de Trânsito 

No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, a cidade do Porto irá acolher dois grandes 
eventos nos dias 7 e 8 de maio de 2021.  Por motivos de segurança associados à realização destes eventos, serão 
implementadas algumas restrições de estacionamento e de circulação viária, as quais apresentamos 
seguidamente.  

Dia 7 de maio 

          > Condicionamento de estacionamento na Praça General Humberto Delgado, lado nascente, entre as 
21h00 de 6 de maio e as 14h00 do dia 7 de maio; 
          > Condicionamento de estacionamento na Praça General Humberto Delgado, lado poente (táxis), entre as 
07h00 do dia 7 de maio e as 14h00 do dia 7 de maio; 
          > Condicionamento de estacionamento na Rua Doutor António Luís Gomes, entre as 21h00 de 6 de maio e 
as 14h00 do dia 7 de maio; 
          > Trânsito proibido com corte total de via (exceto carro elétrico) no eixo Alameda Basílio Teles-Rua Ferreira 
Borges-Alameda Basílio Teles, entre as 12h00 e as 20h00; 
         > Acesso à Rua de Miragaia feito EXCLUSIVAMENTE através da Rua Tomás Gonzaga; 
         > A saída de Miragaia é efetuada pela Rua Nova da Alfandega, no sentido nascente (R. Ferreira Borges); 
         > Condicionamento de estacionamento na Rua de Miragaia das 00h00 de 6 de maio às 21h00 do dia  
7 de maio; 
        > Condicionamento de estacionamento no Largo da Alfândega das 00h00 de 6 de maio às 21h00 do dia  
7 de maio; 
         > Fecho do Parque da Alfândega entre as 00h00 de 6 de maio e as 12h do dia 8 de maio; 

> Trânsito proibido com corte total de via exceto acesso à Ordem de São Francisco e Associação Comercial 
do Porto, da Rua da Bolsa entre as 21h00 de 6 de maio e as 23h59 do dia 7 de maio; 
         > Condicionamento de estacionamento na Rua da Bolsa entre as 21h00 de 6 de maio e as 23h59 do dia 7 de 
maio; 

> Desvio das linhas de transporte público entre a Rua da Restauração e a Rua Mouzinho da Silveira, entre as 
00h00 e as 23h59 do dia 7 de maio, para evitar passagem na Rua de Monchique e Rua Nova da Alfândega; 

> Manutenção da circulação do carro elétrico com supressão das paragens no eixo Alameda Basílio Teles-
Igreja de São Francisco, mantendo-se operacional a paragem término Igreja S. Francisco. Entre as 13h00 e as 
14h15 a circulação do carro elétrico ficará suprimida neste eixo; 

> Condicionamento de estacionamento na Rua Nova da Alfândega (exceto Parque da Capitania) entre as 
21h00 do dia 6 de maio e as 20h00 do dia 7 de maio; 

> O trânsito de veículos de emergência e socorro, acesso a serviços de urgência e moradores (garagens) 
será garantido de acordo com as instruções que a PSP transmitir em cada checkpoint. 

 



 

Dia 8 de maio 

> Condicionamento de estacionamento na Rua Jorge Viterbo Ferreira das 21h00 de 6 de maio às 20h00 do 
dia 8 de maio; 

> Trânsito proibido exceto veículos autorizados, na Rua Jorge Viterbo Ferreira entre as 00h00 de 7 de maio 
às 20h00 do dia 8 de maio; 

> Condicionamento de estacionamento na Rua D. Manuel II entre a Rua de Júlio Dinis e a Rua de Entre 
Quintas, das 00h00 de 7 de maio às 20h00 do dia 8 de maio; 

> Condicionamento de estacionamento na Rua de Entre Quintas das 00h00 de 7 de maio às 20h00 do dia 8  
de maio; 

> Trânsito proibido com corte total de via, exceto transporte público, no eixo Praça da Galiza-Rua Alberto 
Aires Gouveia-Praça da Galiza, entre as 07h00 e as 18h00; 

> Transportes públicos PROIBIDOS de circular no eixo Praça da Galiza-Rua Alberto Aires Gouveia-Praça da 
Galiza entre as 08h00 e as 09h15; 

> Entre as 07h00 e as 18h00 devem ser suprimidas as paragens de transporte público no eixo Praça da Galiza-
Rua Alberto Aires Gouveia-Praça da Galiza; 

> Transito proibido com corte total de via no Túnel de Ceuta, saída “D. Manuel II”, entre as 07h00 e as 18h00; 
> O trânsito de veículos de emergência e socorro, acesso a serviços de urgência (no caso do Sto. António) e 

moradores (garagens) será garantido de acordo com as instruções que a PSP transmitir em cada checkpoint; 
 

Dia 6 a 8 de maio 

         > Avenida da Boavista, no troço compreendido entre o n.º 1373 e o n.º 1265 e no troço compreendido entre 
o n.º 1500 e o n.º 1404, das 00h00 do dia 6 de maio às 24h00 do dia 8 de maio;  
         > Rua do Tenente Valadim, no troço compreendido entre a Rua do Engenheiro António Almeida e o n.º 257 
e no troço compreendido entre a Rua de Pedro Hispano e o n.º 114, das 00h00 do dia 6 de maio às 24h00 do dia 
8 de maio. Durante este período os lugares destinados a táxis deverão ser deslocados para a Rua do Tenente 
Valadim, no troço compreendido entre o n.º 197 e o n.º 257;  
         > Avenida de Montevideu, junto ao n.º 236, numa extensão de aproximadamente 65 metros, das 00h00 do 
dia 6 de maio às 24h00 do dia 8 de maio; 
         > Rua de Gondarém em ambos os lados do troço compreendido entre o n.º 1021 e o n.º 981, das 00h00 do 
dia 6 de maio às 24h00 do dia 8 de maio; 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar o: 

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 


