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EDITAL 05/VC/2023 
 

ENCERRAMENTO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 
 

Cláudia Lira Canha, Vereadora com o Pelouro da Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal de Ponta do 

Sol, torna público que o trânsito automóvel nas artérias abaixo indicadas estará condicionado e/ou 

encerrado no dia 04 de março de 2023 (sábado), devido à realização da prova automobilística “Rampa 

Regional da Ponta do Sol 2023” (Clube Desportivo Nacional - Seção Desportos Motorizados e Câmara Municipal de Ponta do 

Sol), de acordo com a seguinte informação: 

Troços afetados - Horário 

• Túnel este, na avenida 1.º maio, Vila da Ponta do Sol - encerrado, entre as 00:00 e as 23:30 

• Avenida 1.º de Maio (Vila, Ponta do Sol) - trânsito condicionado, entre as 08:00 e as 09:30  

• Estrada do Poiso, sentido único descendente entre a Estrada Eng. Teixeira de Sousa (ER209) e o 

cruzamento com a Estrada dos Salões - trânsito condicionado, entre as 08:30 e as 18:30 

• Estrada do Campo de Futebol, sentido único este-oeste, entre o cruzamento com a Estrada da Achada e 

o cruzamento da Estrada Eng. Teixeira de Sousa (ER209) - trânsito condicionado, entre as 08:30 e as 18:30 

• Estrada do Campo de Futebol, entre o cruzamento com a Estrada da Achada e o cruzamento da Estrada 

do Poiso - trânsito encerrado, entre as 08:30 e as 18:30 

• Estrada da Achada, entre o cruzamento com a Estrada Eng. Teixeira de Sousa e o Parque de 

Estacionamento do Campo Municipal - trânsito condicionado, entre as 08:30 e as 18:30 

• Estrada da Achada, entre o Parque de Estacionamento do Campo Municipal e o cruzamento com a 

Estrada do Poiso - trânsito encerrado, entre as 08:30 e as 18:30 

• Estrada do Livramento-Levada do Poiso: 

                

               09:00 - Encerramento da Estrada 

               09:20 - 1.ª Subida de Reconhecimentos 

     Estrada aberta ao trânsito normal - entre as 10:05 e as 10:30 
                

               10:30 - Encerramento da Estrada 

               10:50 - 2.ª Subida de Reconhecimentos 

     Estrada aberta ao trânsito normal - entre as 11:35 e as 12:00 
 

               12:00 - Encerramento da Estrada 

               12:20 - 1.ª Subida Oficial 

     Estrada aberta ao trânsito normal - entre as 13:05 e as 13:30 
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               13:30 - Encerramento da Estrada 

               13:50 - 2.ª Subida Oficial 

     Estrada aberta ao trânsito normal - entre as 14:35 e as 15:00 
 

               15:00 - Encerramento da Estrada 

               15:20 - 3.ª Subida Oficial 

     Estrada aberta ao trânsito normal - entre as 16:05 e as 16:30 
 

               16:30 - Encerramento da Estrada 

               16:50 – 4.ª Subida Oficial 

     Estrada aberta ao trânsito normal - 17:35 

 

Mais se informa que, aquando da reabertura da Estrada do Livramento-Levada do Poiso, o trânsito efetuar-

se-á unicamente no sentido ascendente. 

 
Lamentando qualquer inconveniente, agradecemos, desde já, a melhor compreensão de todos pelos 

incómodos causados e pela colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e as orientações 

da Polícia de Segurança Pública. 

 

Para que conste, publica-se este edital a ser afixado nos locais de estilo habituais. 

 

 

Paços do Concelho, 27 de fevereiro de 2023 

A Vereadora com o Pelouro da Mobilidade e Trânsito 

 

 

 

___________________________________ 

(Cláudia Lira Canha) 
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