Nota aos órgãos de informação
Avançam as obras de pavimentação na cidade e freguesia de Conceição e Cabanas

O Município de Tavira informa que devido à empreitada de pavimentação de diversas ruas na cidade
e na freguesia de Conceição e Cabanas, verificar-se-á condicionamento de trânsito, entre os dias 10
de fevereiro e 15 de abril, de acordo com a seguinte calendarização:
Freguesia de Tavira
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavimentação de troços na Avenida Zeca Afonso e Rua Jorge Corvo
10 a 16 de fevereiro
Pavimentação da Praceta Tenente Domingos António Mestre
17 a 20 de fevereiro
Pavimentação da rua adjacente ao Largo do Carmo
22 e 23 de fevereiro
Pavimentação da Rua 1.º de Dezembro
24 a 26 de fevereiro
Pavimentação na Rua António Pinheiro
29 de fevereiro a 04 de março
Pavimentação da Rua dos Namarrais
07 e 08 de março
Pavimentação da Calçada de Santa Ana
09 e 10 março
Pavimentação da Praceta Eduardo Félix Franco
11 e 12 de março
Pavimentação da Rua Terreiro do Garção
14 e 15 de março
Pavimentação da rotunda dos Navegadores e acessos
16 a 19 de março
Pavimentação do Caminho de São Pedro
29 de março
Pavimentação dos arruamentos da Urbanização Marlim
30 de março a 05 de abril

•
•

Fornecimento e colocação de sumidouros na Calçada de D. Ana e Travessa da Fonte
01 a 15 de abril
Reparação de passeio na Rua Almirante Cândidos dos Reis
01 a 15 de abril
Freguesia de Conceição e Cabanas de Tavira

•
•

Pavimentação de um troço do Caminho dos Espanhóis
01 de março a 07 de abril
Pavimentação de um troço da Rua Drª. Regina Quintanilha
08 e 09 de abril

A obra, adjudicada à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda., resulta num investimento de
€213.343,04. Ao avançar com esta intervenção a autarquia dá mais um passo na melhoria da
circulação e segurança rodoviária do concelho.
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