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1ª FASE –ABRIL | MAIO 2017
RUA DA PEDRA (Pedra Mourinha)

CLUBE

ESCOLA
E.B. 2,3

Caro(a) Munícipe

Depois da Páscoa inicia-se a empreitada conjunta (CMP/EMARP) com vista à
instalação de uma rede de águas pluvias/drenagem e à repavimentação da Rua da
Pedra, que representa um investimento municipal na ordem dos 216 mil euros.

Esta é uma intervenção que considero prioritária numa artéria muito degradada e
onde diariamente passam milhares de pessoas.

Sei que o “timing” da obra poderá não ser o melhor, que irá provocar alguns
constrangimentos aos moradores e às empresas que trabalham nesta zona. Mas
Portimão não pode esperar mais.

Durante mais de três anos estivemos impedidos legalmente de efetuar
investimentos, mas pagámos 1 milhão euros por mês a credores, e no final de 2016
vimos o Tribunal de Contas aprovar o nosso plano de pagamento do resto da divida
via Fundo de Apoio Municipal.
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CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL INTERROMPIDA / ACESSO SÓ A MORADORES E EMPRESAS DA ZONA

2ª FASE – JUNHO | JULHO 2017
RUA DA PEDRA (Pedra Mourinha)

CLUBE

MERCEDES

Temos finalmente luz verde para recuperar as infraestruturas da cidade, 
repondo a normalidade e a dignidade que esta terra merece.

Neste sentido a Rua da Pedra foi encarada como uma prioridade, daí que tudo 
seja feito para que nos próximos três meses esta importante via seja 
devidamente recuperada e repavimentada.   

Foram dadas indicações para minorar os incómodos nas zonas que iremos 
intervencionar, caso pretenda reportar alguma ocorrência ou situação anormal 
não hesite em contactar-nos através do email: repavimentar@cm-portimao.pt

Agradecemos a sua compreensão, pedindo antecipadamente desculpa pelos 
transtornos que, inevitavelmente, iremos causar.

Isilda Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Portimão

NISSAN

VALE DE
LAGAR

V6 >

ESCOLA
E.B. 2,3

Alterações ao Vai e Vem serão 
oportunamente comunicadas



Urbanização da Raminha Urbanização Vale Freire Av. Miguel Bombarda

Rua Coca Maravilhas Rotunda do Hospital Rua Sebastião Ramires 

Rua Serpa Pinto Rua do ViveiroRua da Pedra Rua da Olivença

Passeios: Forportil-> Urb. Pinheiro
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Para além destas intervenções a Câmara Municipal de Portimão tem em curso outras
empreitadas que implicam melhorias importantes no espaço público, como é o caso das
2 novas rotundas na Avenida São João de Deus e na Estrada de Monchique (junto à
Panificadora), do programa global de recuperação e manutenção de todos os espaços
verdes do concelho, da reabilitação do Jardim 1º de Dezembro, que fica situado em
frente do Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) e da nova Gare Rodoviária.

Email: repavimentar@cm-portimao.pt 

Obras em Curso: 


