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PROGRAMA RUA DIREITA 

Requalificação da Rua de Vila Nova (poente) e Travessa da Costibela 
 

O Programa Rua Direita, programa municipal de reabilitação profunda de cerca de uma centena de 

arruamentos do Porto, tem como objetivo devolver condições de circulação e de fruição ao espaço 

público, correspondente a uma extensão de 15 quilómetros de intervenção. No próximo dia 14 de 

julho, o Programa Rua Direita avança no terreno com nova empreitada, através da requalificação da 

Rua de Vila Nova (poente) e Travessa da Costibela. 

 

 

 

 

 

Realizada pelo Município do Porto através da empresa municipal GO Porto, a empreitada visa, em 

termos gerais, a repavimentação da Rua de Vila Nova (poente) e nova pavimentação da Travessa da 

Costibela, garantindo-se a pavimentação da ligação pedonal existente entre os dois tramos atuais. 

Além destes, serão também executadas redes de abastecimento de água, de saneamento, de águas 

pluviais e de tubagem de telecomunicações, bem como a remodelação da rede de iluminação pública 

existente. A duração global prevista é de 300 dias, ou seja, com conclusão estimada para maio de 2022. 
  



Condicionamentos de Trânsito 

 

No âmbito desta intervenção, serão efetuados alguns constrangimentos à circulação e ao 

estacionamento, nomeadamente: 

 

- Proibição de trânsito e de estacionamento, em ambos os lados da Rua de Vila Nova, no troço 

compreendido entre o n.º 624 e o n.º 1071. 

- Proibição de estacionamento, no lado oposto ao n.º 572 da Rua de Vila Nova. 

- Proibição de trânsito na Travessa da Costibela. 

 

Asseguradas estão, como habitualmente, a acessibilidade pedonal, as operações de cargas e 

descargas e os acessos às garagens, bem como todas as situações de emergência.  

 

Informações detalhadas sobre os condicionamentos e todo o andamento da obra estão disponíveis em 

www.goporto.pt ou através da Linha da Obra 228 339 303. 

 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, poderá ainda ser contactado o: 
 

GABINETE DO MUNÍCIPE 

Serviço de Atendimento Presencial: ATENDIMENTO POR PRÉVIA MARCAÇÃO* 

Para agendar ligue Linha Porto. 220 100 220 
Praça do General Humberto Delgado, 266 – 4000-286 Porto 

Serviço de Atendimento Telefónico: Linha Porto. 220 100 220 (de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 19h00) 

Balcão de Atendimento Virtual/Fale Connosco: http://balcaovirtual.cm-porto 

* Não é permitida a entrada sem atendimento agendado. Entrada condicionada ao uso de máscara e medição da temperatura. 


