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2.1.i) EN-125 – Variante de Faro 

SUBCONCESSÃO ALGARVE LITORAL 

Lanço  – Variante a Faro 

 

O lanço Variante a Faro da subconcessão tem como objectivo a continuação e conclusão da actual Variante à 

EN125 na Cidade de Faro, apresentando para tal um traçado totalmente novo, com uma extensão de 2.535 m. 

Tem uma orientação predominante Noroeste/Sudeste, inclui dois nós rodoviários, um dos quais com a futura 

Variante à EN 2, contemplando ainda: 

• A realização de uma ligação com a EN125; 

• A reposição de quatro estradas secundárias; 

• A execução de 10 obras de arte: 3 pontes, 6 passagens superiores e uma passagem inferior; 

• Regularização do Rio Seco. 

 

O traçado inicia-se no Nó com a EN 2 de acesso ao centro da cidade, terminando na zona do Rio Seco, 

atravessando desniveladamente, ao longo da sua extensão, as estradas municipais EM519, EM518 e EM522. 

A secção corrente da Variante apresenta um perfil transversal com a seguinte constituição: 

• Duas faixas de rodagem com 7,00 m de largura, constituídas por duas vias cada; 

• Um separador central revestido, delimitado por lancis, com uma largura de 2,00 m ; 

• Duas bermas direitas com 2,50 m de largura; 

• Duas bermas esquerdas com 0,50 m de largura.  

Um aspecto importante neste lanço da Subconcessão Algarve Litoral é o que se prende com a regularização do 

Rio Seco. 

Por ocasião de cheias verifica-se a saída deste rio do seu leito menor e a consequente inundação das margens, 

bem como, ocasionalmente, o galgamento da EN125. Em cheias mais importantes, alguma da água gerada na 

bacia do rio Seco é desviada para a bacia da ribeira das Lavadeiras, provocando igualmente cheias nesta bacia.  

Na sequência da necessidade de construção de um novo atravessamento no trecho terminal do rio Seco, 

imediatamente a montante do atravessamento da EN125, correspondente à Variante a Faro – 2ª Fase, intervir-

se-á no trecho terminal desta linha de água, de modo a minimizar os problemas actualmente existentes, 
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procedendo nomeadamente à substituição da actual ponte da EN125, cuja secção é manifestamente 

insuficiente.  

As intervenções de regularização do rio Seco, foram objecto de concertação com a ARH Algarve, consistindo no 

alargamento da secção de vazão, e na rectificação do traçado do rio Seco, numa extensão aproximada de 

1 050 m, com início a cerca de 900 m a montante da ponte da EN 125 sobre o rio Seco, estendendo-se até cerca 

de 150 m a jusante desta estrutura.  

Nesta zona proceder-se-á ao aumento da largura do leito menor da linha de água, passando esta a ser de 

14,50 m, e à elevação dos diques das margens, que ficarão com uma altura total de cerca de 3,20 m em relação 

ao leito, sendo adoptada uma secção trapezoidal composta, prevendo-se a protecção das margens do leito 

menor com lajes de pedra de grandes dimensões, tipo “rock garden”, arrumadas, ficando o leito sem qualquer 

revestimento de protecção, com excepção das faixas junto às margens onde os fenómenos de erosão são 

potencialmente mais importantes. 

Para o leito maior foi prevista a aplicação de um revestimento vegetal de protecção dos taludes das margens.  

A solução agora preconizada prevê ainda uma alteração do traçado em planta face ao que havia sido previsto 

em estudos anteriores, desviando-o no sentido da margem direita, no trecho em que confina com o caminho 

lateral existente entre a EE do Areal Gordo e a EN 125.  

A Vila Dona Piedade (Elemento Patrimonial nª 22) é classificada na DIA como um dos elementos patrimoniais a 

preservar. A alteração de traçado prevista permite evitar qualquer afectação daquele elemento, ao contrário do 

que acontecia com a anterior solução. 

 

O valor total dos trabalhos a realizar no âmbito da construção do Lanço - Variante a Faro ascende a 

14 011 307 €, encontrando-se prevista a sua conclusão para FEV.2012. 

 


