INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES
SAIBA COMO E DE QUE FORMA PODE CHEGAR
A PORTIMÃO, COMO CIRCULAR E SE DESLOCAR
NO CONCELHO, INFORMAÇÕES PRÁTICAS
E CONTACTOS ÚTEIS PARA TORNAR
A SUA ESTADA AINDA MAIS APETECÍVEL.

176 | GUIA PORTIMÃO | INFORMAÇÕES

GUIA PORTIMÃO | INFORMAÇÕES | 177

INFORMAÇÕES

COMO CHEGAR
PORTIMÃO É ACESSÍVEL POR TERRA, MAR E AR. PORTO DE CRUZEIROS,
MARINA, AEROPORTO DE FARO, AERÓDROMO DE PORTIMÃO E AS PRINCIPAIS
VIAS TERRESTRES E FERROVIÁRIAS SÃO AS OPÇÕES PARA DESCOBRIR
UM CONCELHO RECHEADO DE SURPRESAS.

Os horários, locais de compra
de títulos e as ligações existentes
podem ser consultadas nas páginas
de internet dos operadores.
www.eva-bus.com
www.frotazul-algarve.pt
www.rede-expressos.pt

metros, com calado máximo
de cinco metros.
Existem, ainda, dois portos de
recreio – Bartolomeu Dias e São
Francisco –, ambos na Zona
Ribeirinha de Portimão.
282 400 680
info@marinadeportimao.com.pt

COMBOIO

É possível chegar à estação
ferroviária de Portimão através do
serviço de longo curso da CP, que
assegura ligações de diversos pontos
do país, utilizando a linha regional
Faro-Lagos, com transbordo na
estação de Tunes.

PELO AR
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO

O Aeroporto Internacional de Faro
(www.ana.pt) tem ligações regulares
às principais cidades europeias
assim como voos domésticos
de e para Lisboa, Porto, Funchal
e Ponta Delgada.
Localiza-se a cerca de setenta
quilómetros de Portimão. O acesso
de e para o aeroporto pode ser
realizado em transporte público
utilizando o serviço de autocarro
(www.eva-bus), o comboio
(www.cp.pt) e/ou o serviço de táxi.
O serviço de táxi pode ser de quatro
ou seis passageiros e a tarifa varia
em função do período do dia.

www.cp.pt

PELO MAR
MARINA DE PORTIMÃO

A Marina de Portimão (www.
marinadeportimao.com.pt),
localiza-se entre os Fortes de Santa
Catarina e São João. Tem 620
postos de amarração e capacidade
para receber iates até cinquenta

FERRY BOAT “Volcan de Tijarafe”

Este serviço funciona entre julho e
setembro, com chegada às
3ª-feiras, vindo da Madeira, o ferry
“Volcan de Tijarafe” oferece uma
ligação semanal que lhe permite
trazer a sua viatura. Esta é uma
alternativa diferente e confortável
que lhe proporciona uma experiência de transporte marítimo única,
dispondo de camarote e cómodas
poltronas, serviço de buffet e bar,
piscina e animação nos salões
durante as viagens.
+351 291 210 300
madeira-ferry@enmadeirense.pt
www.madeira-ferry.pt

POR TERRA
AUTOMÓVEL

AERÓDROMO DE PORTIMÃO

É uma das portas de entrada
do concelho de Portimão e está
preparado para receber aeronaves
vindas de Portugal e do resto da
Europa. Tem uma ligação aérea
regional a partir de Bragança com
escala em Vila Real, Viseu e
Cascais para Portimão e vice-versa.
Localiza-se na Penina, a dez
minutos do centro da cidade.
SEVENAIR:
+351 214 444 545
bookings@sevenair.com

AERÓDROMO:
+351 282 495 942
aerodromo@cm-portimao.pt

Para chegar a Portimão, vindo
no sentido Norte-Sul pela
Auto-Estrada do Algarve (A2),
estabelece-se ligação com a A22
(Via do Infante) e segue-se
no sentido Albufeira-Lagos.
Portimão localiza-se a 280
quilómetros de Lisboa, a 290 de
Évora, a 560 quilómetros do Porto
e a 120 de Espanha (fronteira
Castro Marim-Ayamonte).
AUTOCARRO

Para chegar a Portimão existem
serviços interurbanos e expressos
que asseguram a ligação das
principais cidades nacionais e
internacionais (Sevilha/Ayamonte)
ao município.
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COMO CIRCULAR
O CONCELHO DE PORTIMÃO É SERVIDO PELA REDE URBANA
DE AUTOCARROS VAI E VEM, DISPÕE DE SERVIÇO DE TÁXIS, BEM COMO
EMPRESAS DE ALUGUER DE AUTOMÓVEL, MOTOS E BICICLETAS.
AQUI VAI ENCONTRAR AINDA DIVERSOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO
JUNTO ÀS PRINCIPAIS ÁREAS E ATRACÇÕES DO MUNICÍPIO.

O centro da cidade está dotado de
uma rota acessível para todos com
mais de cinco quilómetros, contínua,
desobstruída e devidamente sinalizada.
Este percurso pedonal seguro e sem
barreiras, permite aos utilizadores
chegarem facilmente aos pontos
principais da cidade de Portimão
(serviços públicos, pontos turísticos
e zona comercial), com a ajuda de
sinalética apropriada, nomeadamente
apresentando informações em Braille.
SERVIÇO URBANO VAI E VEM

O concelho de Portimão é servido
por uma rede de transporte público
urbano denominada Vai e Vem,
composta por linhas que garantem
a ligação de vários pontos do
concelho ao centro da cidade. Os
autocarros circulam de dia dentro
do concelho de Portimão. A rede
existente garante a ligação às praias

da Rocha, do Vau e de Alvor e
principais espaços culturais da
cidade, ao Autódromo Internacional
do Algarve, assim como a várias
unidades hoteleiras e zonas
comerciais. Os principais locais de
interligação de linhas são o Largo do
Dique, Rua Mouzinho de
Albuquerque (junto à Alameda da
Praça da República) e Mercado
Municipal. Para viajar nos
autocarros tem de ter um título de
transporte válido para a viagem que
pretende realizar. Todos os títulos
são validados à entrada do
autocarro. Todos os autocarros
integram rampa e espaço próprio
para pessoas com mobilidade
reduzida.

TÁXI

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Existem várias praças de táxis na
cidade. Os táxis circulam de dia e de
noite e estão ao dispor do público
nas praças de táxis sinalizadas na
via pública. Transportam até quatro
passageiros mas poderão existir
modelos com capacidade até oito
passageiros. Os táxis normalmente
são de cor bege, ou verde e preta,
e têm uma placa luminosa com a

O estacionamento na via pública
está devidamente assinalado,
existindo para além dos parques
gratuitos zonas de estacionamento
de duração limitada. O preço do
estacionamento na via pública varia
em função da zona e do tempo do
estacionamento e está afixado nos
parcómetros. Os parques cobertos
localizam-se na Alameda da Praça
da República, Praça 1º Maio,
Mercado Municipal de Portimão
(Avenida São João Deus) e na Praia
da Rocha (Rua António Feu). Os
preços estão afixados nos parques.
ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,
MOTOS OU BICICLETAS

palavra táxi no tejadilho. Na placa
é indicada a tarifa utilizada no
taxímetro. Todos os táxis possuem
taxímetro, devendo os utilizadores
pagar apenas a verba indicada
por este. A informação das tarifas
praticadas está indispensavelmente
afixada nos vidros da porta traseira,
do lado esquerdo do veículo.
É obrigatória a emissão do recibo
prestado, devendo o cliente guardar
o mesmo e verificar se a matrícula
é coincidente.

A informação de percurso, horários e locais
de compra de títulos de transporte
está disponível em www.cm-portimao.pt

Para alugar um automóvel é
necessário apresentar a carta de
condução, o Cartão de Cidadão
(Bilhete de Identidade) ou
passaporte e um cartão de crédito.
Os locais de levantamento e entrega
das viaturas são nas próprias
agências de aluguer ou ainda em
hotéis, empresas e outros locais,
desde que previamente acordados
com o cliente.
BICICLETAS

Existe uma pista ciclável que liga a
Zona Ribeirinha Portimão (EntrePontes) ao Passeio Marítimo na Praia
da Rocha.

DISTÂNCIAS ENTRE AS PRINCIPAIS LOCALIDADES DE PORTIMÃO *
DE

PARA

PORTIMÃO CENTRO

PORTIMÃO
PRAIA
ALVOR
CENTRO DA ROCHA (CENTRO)

MEXILHOEIRA GRANDE
VILA
AIA
ALCALAR

-

2 KM

6 KM

11 KM

18 KM

12 KM

PRAIA DA ROCHA

2 KM

-

6 KM

13 KM

20 KM

13 KM

ALVOR (CENTRO)

6 KM

6 KM

9 KM

19 KM

10 KM

11 KM

13 KM

-

9 KM

6 KM

MEXILHOEIRA GRANDE

9 KM

*distâncias aproximadas
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