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Suspensão do trânsito e proibições de estacionamento  

“Rali de Santo Tirso 2021” 

 

Torna-se público que devido à realização do “Rali de Santo Tirso 2021” a realizar no próximo 

dia 18 de setembro (sábado), com preparação das condições preparatórias da competição no 

dia 17 de setembro (sexta-feira), serão implementadas as seguintes restrições ao 

estacionamento e à circulação rodoviária: 

 

Proibição do estacionamento: 

 A partir das 00h00 do dia 17 de setembro até às 22h00 do dia 18 de setembro: Parque 

de Estacionamento da Feira:  

 A partir das 08h00 até às 22h00 do dia 18 de setembro: Parque superior junto à Câmara 

Municipal (área adjacente à loja do munícipe). 

 

Suspensão do trânsito: 

 
 Entre as 00h00 e as 21h00 do dia 18 de setembro (sábado): Rua S. João de Brito. 

 

 Dia 18 de setembro das 09h00 às 13h45: 1ª e 3ª passagem (manhã) PEC –

 REFOJOS/ASSUNÇÃO – Inicio na rua de Frinjos, passagem na rua das Mourenças, rua 

das Devessinhas, torna à esquerda pela rua de Leça, torna à esquerda pela rua de S. 

Cristóvão (E.M. 558), segue pela rua da Granja (E.M. 558), torna à direita pela rua Nossa 

Senhora de Valinhas (E.M. 558), segue pela avenida Dr. Délio Santarém (E.M. 558), torna 

à esquerda pela rua Camilo Castelo Branco (E.R. 319), segue pela rua de S. Rosendo 

(E.R. 319), rua Nossa Senhora da Assunção (E.R. 319), avenida de Beire (E.R. 319) e 

termina na avenida de Beire (E.R. 319) antes 120 m do entroncamento com a rua do Casal 

(C.M. 1105). 

 

 Dia 18 de setembro das 10h00 às 17h15: 2ª, 4ª passagem (manhã) e 5ª passagem 

(tarde) PEC – MOURINHA/HORTAL – Início na rua da Boavista (C.M. 1114), desde a 

pedreira da Mourinha, segue em direção a Monte Córdova pela rua da Central (C.M. 1114), 

rua das Candeeiras (C.M. 1114), rua Dr. Adriano Azevedo (C.M. 1114), torna à esquerda 

pela rua de Quintão, segue pela rua das Palhuças, rua do Castro do Sobreiral, rua de S. 

Tomé, torna à esquerda pela rua da Central (C.M.1115), segue pela rua da Mata (C.M. 

1115), torna à direita pela rua Mota Engil, torna à direita pela avenida Central da 

Môrca e termina 400 m adiante. 

 

 Dia 18 de setembro das 15h30 às 20h00: 6ª e 7ª passagem (tarde) PEC – 

SERRA/VILAR DE LUZ – Início na avenida Abel Alves Figueiredo (E.M. 105-2), segue pela 

rua da Serra (E.M. 105-2), segue por troço em terra que contorna o aeródromo da Luz e 

termina a 50 m da torre de controle do aeródromo. 
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Apela-se à compreensão e colaboração de todos. 

 

Santo Tirso, Paços do Concelho, 23 de agosto de 2021. 

 

 

O Vereador  

 

 

Nuno Linhares 
Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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