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   GABINETE de APOIO  

         ao Deputado MENDES BOTA 

Eleito em representação da Região do Algarve 

Palácio de S. Bento     1249-068 Lisboa 

Telef: 213 917 282    Mail:  mendesbota@psd.parlamento.pt 

Sítio electrónico: www.mendesbota.com 

 

COMUNICADO Nº 38/XII 

  

MENDES BOTA ALERTA PARA O ESTADO DEPLORÁVEL DA ER 125  

 

Após mais uma sessão de atendimento de cidadãos, realizada em Castro Marim, o 

deputado Mendes Bota teve oportunidade de constatar “in loco” o estado deplorável em 

que se encontram determinados troços da ER 125, estando acompanhado pelos 
autarcas José Estevens (Castro Marim) e Francisco Amaral (Alcoutim). 

 

A evidente necessidade de reparação urgente antes da chegada da época estival, 

motivou a interpelação de Mendes Bota ao Ministério da Economia e do Emprego, 

responsável pelo sector das obras públicas, em formato de Perguntas ao Governo que 

seguidamente se transcreve. 

 

PERGUNTAS AO GOVERNO 

 

Destinatário: Ministério da Economia e do Emprego 

 

Exma. Sra. Presidente da Assembleia da República 

 

Estamos a meio de Abril, e o tempo será curto até ao início do Verão. A ER 125 

encontra-se num estado deplorável em certos troços, a carecer de reparação urgente. Se 

o pavimento está impróprio para a circulação rodoviária actual, sendo de referir 

igualmente o estado das bermas da estrada, não é difícil imaginar como será com a 

intensificação do tráfico na época alta do turismo.  

 

Esta situação é agravada pelo impacto que o pagamento de portagens na Via do Infante 

tem no desvio que os condutores das viaturas fazem para a ER 125, uns por protesto, 

outros por necessidade de contenção de custos. 

 

O signatário teve recentemente oportunidade de verificar “in loco” o estado de 

degradação do pavimento em dois troços:  

 

- entre as Casas da Audiência e a Ribeira do Álamo (município de Castro 

Marim); 

 

- entre a Ribeira do Álamo e o sítio da Caiana (município de Vila Real de Santo 

António). 
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A empresa Estradas de Portugal S.A. tem que tomar medidas urgentes para reparar esta 

situação, que coloca em sérios riscos a segurança rodoviária, e dá uma imagem muito 

negativa da região do Algarve. 

 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais, solicita-se a V. 

Exa. se digne obter do Ministério da Economia e do Emprego resposta às seguintes 

perguntas: 

 

1. Tem a empresa Estradas de Portugal S.A. consciência, ou conhecimento, do 

estado de degradação em que se encontram os troços entre as Casas da 

Audiência e a Ribeira do Álamo (município de Castro Marim), e entre a 

Ribeira do Álamo e o sítio da Caiana (município de Vila Real de Santo 

António), partes integrantes da ER 125? 

 

2. Tem identificadas outras situações de degradação da ER 125? 

 

3. Que medidas pensa tomar, e quando? 

 

Lisboa, 15 de Abril de 2013 
Gabinete - Telefone – 213917282 
 
Deputado Mendes Bota, na foto acompanhado pelos autarcas José Estevens e 
Francisco Amaral, alerta para o estado deplorável da ER 125 e exige medidas 
urgentes 

 
 


