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ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU-2019 

AVISO 

TRANSPORTE ESPECIAL DE ELEITORES PARA AS SECÇÕES DE VOTO 

No âmbito do ato eleitoral para o Parlamento Europeu, que se realiza no 
próximo domingo dia 26 de Maio 2019, o Município do Porto Santo, disponibiliza 
transporte público entre os vários Sítios do Concelho e as respetivas secções de voto, 
para permitir que os eleitores sem transporte próprio e mobilidade reduzida possam 
exercer o seu direito de voto. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, existem 
situações excecionais que justificam a organização de transportes públicos, 
nomeadamente quando “existem distâncias consideráveis entre a residência dos 
eleitores e o local em que estes exercem o direito de voto, sem que existam meios de 
transporte que assegurem condições mínimas de acessibilidade ou quando existirem 
necessidades especiais motivadas por dificuldades de locomoção dos eleitores”. 

Os horários e as localidades abrangidas por este serviço extraordinário, 
assegurado pelos transportes da Câmara Municipal são os seguintes: 

(Foram referenciados estabelecimentos comerciais por forma a melhor identificar os locais de paragem 
das viaturas.) 

CAMACHA 

9H30 - 15H00 
Percurso - (Paragem de autocarros junto ao PXO) 
                  (Torres) 
                  (Campo Experimental do Farrobo) 
 

DRAGOAL 

10H00 - 15H30  
Percurso - (Hélios Bar) 
                  (Fontanário junto à represa do Tanque) 
 

TANQUE/MATAS/LOMBAS 
 
10H30 - 16H00  
Percurso - (Escorpião) 
                  (Jardim do Tanque Parque de Merendas) 
                  (Bairro Habitacional do IHM) 
                  (Bairro Municipal das Matas) 
                  (No inicio da Rua das Palmeiras (rua de acesso à colónia de Férias da PSP) 
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PÉ DO PICO/SALÕES 
 
11H30 - 14H30 
Percurso - (Junto ao armazém do Pé do Pico) 
                  (Junto à antiga Loja de Ferragens da Masiluz) 
 
 

SERRA FORA/CASINHAS 
 
9H30 - 15H00  
Percurso - (Associação de caçadores) 
                  (Cento de Inspeções) 
                  (Junto a antiga Carpintaria) 
                  (Junto ao Posto da GNR) 
 

PONTA/CABEÇO 
 
9H30 - 15H00 
Percurso - (Fontanário Municipal da Ponta) 
                  (Paragem de autocarros do Cabeço da Ponta) 
 

CAMPO DE CIMA/ LAPEIRA/CAMPO DE BAIXO 
 
10H00 - 15H00  
Percurso - (Gazela) 
                   (Emigrante) 
                   (Parreira) 
                   (Lua PUB) 
                   (Estacionamento do Loteamento Municipal da Lapeira de Dentro) 
                   (Junto ao Fontanário da Lapeira) 
                   (Bairro Social da Lapeira) 
                   (KD) 
                   (Paragem de autocarros junto ao Girassol) 
 
 

 

 

 

Para mais informações contacte p.f. o n.º 968777294 


