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Caro munícipe

Como é do seu conhecimento, estão em curso as obras de requali-
ficação da vila de Camarate. Na atual fase dos trabalhos, torna-se 
indispensável introduzir condicionamentos ao trânsito automóvel, nos 
seguintes arruamentos:

Rua Avelino Salgado de Oliveira, Praça 1º de Maio e Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – início a 9 de março

Trânsito apenas no sentido do viaduto da CRIL em direção à Junta de 
Freguesia, com exceção dos transportes públicos, durante seis sema-
nas.

Praça 1º de Maio – início a 12 de março

Corte do trânsito, devendo o acesso ser realizado pela Rua Casa de 
Repouso dos Motoristas e pela Rua Rocha Martins, durante oito se-
manas.

Certos da importância desta intervenção para a vila de Camarate, 
mas conscientes dos incómodos que os trabalhos em curso causam, 
continuamos a envidar todos os esforços no sentido de minimizar os 
seus efeitos no quotidiano de moradores, comerciantes e visitantes, 
criando alternativas de circulação e disponibilizando canais de co-
municação, através dos quais poderá obter todos os esclarecimentos 
que considerar necessários.

Obrigado pela sua compreensão.
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Caro munícipe, 
Como é do seu conhecimento, estão em curso as obras de 
requalificação da vila, com incidência direta na Rua Aveli-
no Salgado de Oliveira, Rua Guilherme Gomes Fernandes 
e Praça 1º de Maio. A execução destes trabalhos tem 
vindo a ser realizada de acordo com o programado, sendo 
possível prever que os prazos de conclusão anunciados 
serão cumpridos.  

Relembramos os objetivos centrais desta intervenção: 
Definir uma centralidade em Camarate a partir do seu 
eixo principal de comercio; 
Alargar as áreas de circulação pedonal, nomeadamente 
no passeio junto à galeria comercial, de modo a aumentar 
o potencial das lojas;  
Reduzir a largura dos eixos viários, de modo a promover o 
abrandamento do trânsito; 
Incentivar e facilitar a reabilitação de edifícios devolutos 
ou desocupados.  

Agradecendo a sua compreensão por eventuais incó-
modos, aproveitamos para lhe desejar um bom ano de 
2017, no qual teremos, certamente, uma melhor vila de 
Camarate. 
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Praça 1º de Maio

Rua Guilherme Gomes Fernandes

  Rua Avelino Salgado de Oliveira

Zona de intervenção

Legenda:

Início: outubro 2016  | Data prevista de conclusão: abril 2017
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Revitalização urbana
Vila de Camarate

Início da obra: outubro 2016  | Data prevista de conclusão: abril 2017

Caro munícipe,
Em breve terão início as obras de requalificação da vila, que irão decorrer na Rua Avelino 
Salgado de Oliveira, Rua Guilherme Gomes Fernandes e Praça 1º de Maio.

Com esta intervenção pretendemos:
> Definir uma centralidade em Camarate a partir do seu eixo principal de comércio 
- a Rua Avelino Salgado de Oliveira e a Rua Guilherme Gomes Fernandes - alargando as áreas 
de circulação pedonal, nomeadamente no passeio junto à galeria comercial, de modo 
a aumentar o potencial das lojas;

> Reduzir a largura dos eixos viários, de modo a promover o abrandamento do trânsito;

> Permitir uma melhor acessibilidade nas zonas de maior circulação pedonal, através da criação 
de uma faixa de pavimento mais confortável;

>  Incentivar e facilitar a reabilitação de edifícios devolutos ou desocupados;

> Potenciar e qualificar o comércio local;

> Substituir os contentores existentes, através da colocação de contentores subterrâneos.

Certos da importância desta intervenção para a vila e conscientes de que estas obras 
poderão causar incómodos, procurámos minimizá-los, garantindo canais de comunicação 
através dos quais poderá obter todos os esclarecimentos que considerar necessários.
Obrigado pela sua compreensão.

revitalizacao_urbana@cm-loures.pt
800 100 107 (chamada gratuita, disponível das 9:00 às 18:00)



Comunicado
Nº 52 Outubro 2016

Vila de Camarate

A Câmara Municipal de Loures informa que vão ter 
início, no mês de outubro, as obras de revitalização 
do centro urbano de Camarate, por empreitada, 
através da empresa “Vibeiras – Sociedade Comercial 
de Plantas, S.A.”, dando assim continuidade aos 
trabalhos de requalificação do espaço público e da rede 
viária que a Autarquia tem vindo a desenvolver. 

Estes trabalhos, que representam um investimento 
municipal superior a 570 mil euros, com prazo de 
execução de 120 dias seguidos, têm como objetivo 
requalificar o espaço público, dotando-o de mais 
valências e melhores condições para a vivência deste 
centro urbano.

A Câmara Municipal de Loures apela à compreensão 
de todos para eventuais incómodos, particularmente 
no que respeita aos condicionamentos de trânsito 
decorrentes da obra.

Esteja a tento à sinalização 
e aos percursos alternativos.

Revitalização Urbana
Requalificar 
o espaço público  
é o objetivo

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

revitalizacao_urbana@cm-loures.pt
800 100 107 (chamada gratuita | 9:00 > 18:00)

mapa no verso


