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REQUALIFICAÇÃOREQUALIFICAÇÃOREQUALIFICAÇÃOREQUALIFICAÇÃO    URBANÍURBANÍURBANÍURBANÍSTICA DO CENTRO HISTÓRICO DE STICA DO CENTRO HISTÓRICO DE STICA DO CENTRO HISTÓRICO DE STICA DO CENTRO HISTÓRICO DE 

PENELA PENELA PENELA PENELA ----    RUA DE COIMBRARUA DE COIMBRARUA DE COIMBRARUA DE COIMBRA    

    

A Câmara Municipal de Penela informa que a partir do dia 23232323    de de de de janeirojaneirojaneirojaneiro    de 2017de 2017de 2017de 2017    ––––    

2ª2ª2ª2ªFEIRAFEIRAFEIRAFEIRA, a empresa Carlos Gil, Ldª. vai proceder à reparação do pavimento em calçada, no 

âmbito da garantia da obra de    ““““Reabilitação UReabilitação UReabilitação UReabilitação Urbanística do Centro Histórico de Penelarbanística do Centro Histórico de Penelarbanística do Centro Histórico de Penelarbanística do Centro Histórico de Penela    ----    

Rua de CoimbraRua de CoimbraRua de CoimbraRua de Coimbra””””.  

Os trabalhos, com a duração prevista de 10 diasprevista de 10 diasprevista de 10 diasprevista de 10 dias, obrigam a interromper a 

circulação automóvel: 

• de 23 a 31 de janeiro de 23 a 31 de janeiro de 23 a 31 de janeiro de 23 a 31 de janeiro nnnna a a a rua de Coimbrarua de Coimbrarua de Coimbrarua de Coimbra;  

• dddde 1 a 3 e 1 a 3 e 1 a 3 e 1 a 3 fevereirofevereirofevereirofevereiro    nnnna rua Nossa Senhora da Conceiçãoa rua Nossa Senhora da Conceiçãoa rua Nossa Senhora da Conceiçãoa rua Nossa Senhora da Conceição. 

Assim, os utilizadores dos transportes públicostransportes públicostransportes públicostransportes públicos deverão utilizar as paragens 

existentes junto à Misericórdia e à Biblioteca Municipal....    

Informamos ainda que, neste período,    os contentores de resíduos sólidos urbanos os contentores de resíduos sólidos urbanos os contentores de resíduos sólidos urbanos os contentores de resíduos sólidos urbanos 

serãoserãoserãoserão    instalados em local acessível à viatura de recolha.instalados em local acessível à viatura de recolha.instalados em local acessível à viatura de recolha.instalados em local acessível à viatura de recolha.    

O estacionamento de residentes só será permitido entre as 20:00h e as 07:00h.O estacionamento de residentes só será permitido entre as 20:00h e as 07:00h.O estacionamento de residentes só será permitido entre as 20:00h e as 07:00h.O estacionamento de residentes só será permitido entre as 20:00h e as 07:00h.    

Pede-se a compreensão e colaboração de todos os residentes, no sentido de no sentido de no sentido de no sentido de 

cumprircumprircumprircumpriremememem    toda a sinalizaçãotoda a sinalizaçãotoda a sinalizaçãotoda a sinalização,,,, no que diz respeito à circulação de veículos e pessoas, de 

forma que os trabalhos decorram com a maior celeridade possível garantindo a segurança 

de todos. 

Agradecemos a compreensão. 
 

Paços do Concelho, 18 de janeiro de 2017. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

____________________________ 
(Luís Filipe da Silva Lourenço Matias) 

    


