
 

 

EDITAL 

 

Alexandra Viveiros, Vereadora da Câmara Municipal de Ponta Delgada, torna público, que devido à realização 

do “56.ª Azores Rallye 2021”, fica condicionado o Trânsito nos dias e locais abaixo indicados: 

 

18 de setembro (Sábado) Chegada 

Trânsito e estacionamento proibidos 

Das 17h00 às 22h00 - na rua de Santa Luzia, rua Açoriano Oriental, praça do Município, largo sul da Matriz, rua Manuel 

da Ponte (entre a rua do Melo e a praça do Município), Praça Gonçalo Velho Cabral e na avenida Infante D. Henrique, 

entre a rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro e a praça Vasco da Gama.  

 

Parques de estacionamento 

Das 17h00 às 22h00 do dia 18 de setembro 

O acesso e saída ao parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Infante D. Henrique efetuar-se-á 
apenas pela lado nascente (Avenida João Bosco Mota Amaral). 

O acesso ao parque de estacionamento das Portas do Mar fica interdito, sendo apenas possível a saída  para 
nascente (Avenida João Bosco Mota Amaral). 

 

Transportes Públicos 

Das 17h00 às 22h00 do dia 18 de setembro -  os autocarros provenientes do lado poente têm partidas e chegadas 

na entrada do Porto Comercial. Os provenientes de nascente, têm partidas e chegadas, ou no largo Almirante Dunn 

ou na rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro. 

 

De 16 a 18 de setembro 

Trânsito condicionado na canada da Micaela (São Roque) e estacionamento proibido nos parques de 

estacionamento do Forno da Cal e da canada da Micaela. 

A zona central da Praça 5 de Outubro (Campo de S. Francisco) ficará reservada ao estacionamento dos 

veículos da prova. 

O passeio sul da avenida Infante D. Henrique entre o Forte de S. Brás e o acesso às Portas do Mar, junto ao 

cais da sardinha, ficará reservado à passagem dos veículos da prova. 

 

 

 

 



 

 

Montagem e desmontagem do pódio 

De 6 a 22 de setembro 

Proibição de circulação na via de circulação poente-nascente no arruamento norte da Praça Gonçalo Velho 

Cabral. 

 

 

 

Paços do Concelho de Ponta Delgada, 7 de  setembro de 2021 

 

 

 

 

Alexandra Viveiros 

Vereadora 

 

 

 

 


