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A Câmara Municipal de Alcochete vai dar início no próximo dia 3 de abril, às obras de requalificação do 

Miradouro Amália Rodrigues. Qualquer intervenção nos núcleos urbanos traz constrangimentos de trânsito, 

estacionamento e afeta a mobilidade dos moradores. Não sendo possível evitar esses constrangimentos, é 

contudo viável minimizá-los para que a vida dos cidadãos da vila e em particular dos que residem e exercem a 

sua atividade na zona de intervenção, possa decorrer dentro da normalidade possível. 

Assim, anunciamos um conjunto de medidas cujo propósito é atenuar os efeitos de uma obra que, sendo 

desejada por todos, não deixa de causar algumas dificuldades a quem aqui reside e trabalha.

1 - Ruas fechadas ao trânsito

O trânsito será cortado na av. Combatentes da Grande Guerra até à rua Padre Cruz durante o decorrer da obra. 

O troço compreendido entre a rua Padre Cruz e a rua do Mercado irá sofrer cortes temporários no decorrer da 

intervenção o que impedirá o acesso à av. Combatentes Grande Guerra e rua do Norte. Quando for retomada a 

circulação neste troço, far-se-á pela rua Padre Cruz, no sentido inverso ao atual.

2 - Alternativas de circulação

Nos períodos em que não for possível a circulação entre a rua Padre Cruz e a rua do Mercado, será criada uma 

alternativa de circulação, apenas para cargas e descargas em dias úteis, através do largo da Republica / rua do 

Talho, largo António Santos Jorge / rua Luis Alves / largo Cova da Moura. 

Também com o objetivo de minimizar os impactos negativos, será reaberta ao trânsito a rua João Facco Viana. 

Os autocarros de passageiros que entram na vila serão desviados pela rua da Tacôa, sendo a paragem 

alternativa na Av. da Revolução 1383/85. No sentido de saída da vila não haverá alterações.

3 - Alternativas de estacionamento

O estacionamento alternativo recomendado será no largo da Feira.

4 - Duração da Obra

No próximo dia 3 de Abril terão inicio os trabalhos de remodelação das redes de águas residuais e domésticas, 

executados por administração direta do Município, e durante o mês de abril terá início a empreitada 

propriamente dita. Prevê-se a sua conclusão no final do mês de Setembro. 

A Câmara Municipal de Alcochete agradece a compreensão de todos 

aqueles que vão ser afetados e lamenta o incómodo causado. Tudo faremos 

para cumprir os prazos da obra e para facilitar a mobilidade tanto de cidadãos 

como de viaturas dentro dos condicionalismos da intervenção.
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