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Corrida Portucale - 7.ª Edição

Condicionamentos de trânsito
e estacionamento
A 17 de julho decorre a 7.ª edição da Corrida Portucale. Com partida e chegada na Ribeira do Porto,
a iniciativa integra uma corrida de 10 km, uma caminhada de 5 km e uma prova de 500m direcionada
para crianças. Devido à realização deste evento desportivo, será necessário efetuar condicionamentos
de trânsito e estacionamento nos seguintes períodos e arruamentos identificados em seguida.

17 de julho de 2022
Das 04H00 às 14H30
Condicionamento de trânsito com
corte total de via

• Rua de S. João, no troço compreendido
entre a Rua do Infante D. Henrique
e a Praça da Ribeira;
• Praça da Ribeira;
• Cais da Ribeira;
• Rua da Lada;
• Rua da Fonte Taurina;
• Cais da Estiva;
• Largo do Terreiro;
• Rua da Reboleira.

Das 07H30 às 12H00
Condicionamento de trânsito com
corte total de via
• Rua do Clube Fluvial Portuense;
• Túnel da Ribeira;
• Rua da Ribeira Negra;
• Avenida de Gustavo Eiffel;
• Avenida de Paiva Couceiro.

Das 9H30 às 12H00
Condicionamento de trânsito com
corte total de via

• Rua do Infante D. Henrique;
• Rua de Mouzinho da Silveira, no troço
compreendido entre a Praça do Infante D.
Henrique e a Rua do Infante D. Henrique;
• Rua Nova da Alfândega;
• Rua de S. Francisco;
• Rua do Comércio do Porto, no troço
compreendido entre a Rua da Bolsa
e a Rua Nova da Alfândega;
• Rua de Miragaia;
• Rua de S. Pedro de Miragaia;
• Largo de S. Pedro de Miragaia;
• Travessa de S. Pedro de Miragaia;
• Rua de Francisco da Rocha Soares;
• Rua de Tomás Gonzaga, no troço
compreendido entre o Largo de S. João
Novo e o Largo de S. Pedro de Miragaia;
• Largo da Alfândega;
• Calçada de Monchique;
• Rua de Monchique;
• Viaduto do Cais das Pedras;
• Alameda Basílio Teles, no troço
compreendido entre o Viaduto do Cais
das Pedras e a Rua da Restauração.

Durante os períodos dos condicionamentos
de trânsito com corte total de via nos
arruamentos por onde se realiza a corrida,
as paragens STCP e as praças de táxi
localizadas nesses e outros arruamentos
de acesso aos mesmos, serão desativadas
por virtude do corte total de via, e reativadas
após o término do mesmo.
O acesso ao parque de estacionamento
da Ribeira ficará com o acesso impedido
durante o período de condicionamento,
contudo será garantida a saída do mesmo,
de acordo com as instruções dos elementos
da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia
Municipal.
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.
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Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar:
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
Pç. General Humberto Delgado, 266
4000-286 Porto

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

