Informação da Junta de Freguesia de Campolide
Intervenção na Rua General Taborda

Alternativa de estacionamento
durante o período da obra
Moradores recenseados nas ruas General Taborda, Vitor Bastos, Leandro Braga,
Soares dos Reis, Campos Júnior, Conde das Antas, Ferreira Chaves, Calçada dos
Mestres, André Monteiro da Cruz, e da Travessa das Irmãzinhas, bem como da
Rua de Campolide, entre o 57 e o 137 (impar) e o 54 e o 152 (par).
O conforto dos nossos Vizinhos e Vizinhas e a vontade de que sintam o menos
possível os constrangimentos desta obra levaram a JFC, numa decisão inédita, a
tomar a iniciativa de contratar a empresa gestora do parque da Av. Conselheiro
Fernando de Sousa e a investir também verba própria que tinha consignada para esta
intervenção.
Estará, por isso, à disposição de todos e de todas a
possibilidade de, pelo valor total de 20 euros,
poderem estacionar, durante o período da obra, neste
Parque de Estacionamento, nos dias úteis entre as
18h00 e as 9h00, e nos feriados e fins-de-semana
durante as 24 horas. Há ainda condições negociadas
para os Vizinhos(as) que queiram estender esta avença
às 24 horas nos dias úteis.
Para consultarem o regulamento e se inscreverem
basta que se dirijam, na próxima segunda-feira, ao
nosso Espaço Multiusos, na Rua de Campolide, 26 A,
entre as 9H30 e as 16H30. Podem ainda consultar o
site jf-campolide.pt

ESTAMOS A MELHORAR CAMPOLIDE
Caros Vizinhos(as), a Junta de Freguesia de Campolide
agradece a compreensão de todos pelos incómodos
causados durante a execução desta obra. Estamos a
construir uma freguesia mais sustentável e amiga das
pessoas.

TEL:. 213 884 607 - 211936901

A Nova

Rua General Taborda
Redesenho do espaço público, através do redimensionamento de
passeios e dos espaços de estacionamento;
Renovação dos diversos pavimentos que constituem as vias;
Acalmia de tráfego viário;
Melhoria das acessibilidades pedonais, através do nivelamento das
passagens de peões;
Nova sinalética e melhoria das infra-estruturas gerais;
Aumento da segurança na circulação de peões, quer na sua relação
com o automóvel, quer nas zonas de maior inclinação das vias.

Os nossos compromissos durante a obra
Avença nocturna total de 20€ para todo o período da obra; *
Acesso de veículos ao Parque do Mercado;
Acesso de veículos à Rua Campos Júnior;
Período de cargas/descargas para o comércio local entre as 11h e as
12h;
Acesso pedonal garantido às habitações, mesmo para pessoas com
mobilidade reduzida.

Início da obra: 26 de setembro
Prazo de execução: 5 Meses

