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A intervenção de Regularização Fluvial e controlo de  
Cheias da Ribeira do Prior Velho, em curso, vai avançar 
para uma nova fase, a partir de dia 31 de julho. Os 
trabalhos vão decorrer na Rua Auta da Palma Carlos e 
na Rua Salvador Allende.

Por este motivo, solicita-se a melhor atenção para as 
seguintes informações:

1. Interdição da circulação rodoviária no troço da 
Rua Salvador Allende, entre a rotunda do posto de 
abastecimento de combustível e a rotunda sob a A1, 
numa extensão de cerca de 160 metros.

2. Interditação da circulação rodoviária no troço da 
Rua Auta da Palma Carlos, entre o jardim da Praça da 
República e a Farmácia Soares, numa extensão de cerca 
de 170 metros. 

3. Desvio do trânsito proveniente de Camarate/Prior 
Velho, na rotunda sob a A1, pela Rua Júlio Bruno da 
Costa Pereira, prosseguindo pela Rua Heróis do Ultramar 
e Rua Trigueiros Martel, com destino à Avenida Estado da 
Índia/EN10.

4. No sentido inverso, a circulação do trânsito local fica 
assegurada pela Avenida de São José e pela Rua Luís 
de Camões (Bairro da Fonte Perra) para ligação a sul, na 
rotunda sob a A1 na Rua Salvador Allende. 

5. O troço da Rua Auta da Palma Carlos, compreendido 
entre o posto de combustível e a Farmácia Soares, fica com 
circulação exclusiva de trânsito local. 

6. Para garantir a circulação pedonal, serão mantidos os 
passeios existentes em ambos os lados das ruas.

7. As faixas de estacionamento existentes de ambos os 
lados das ruas estarão reservadas para acesso a veículos 
de emergência e cargas e descargas do comércio.

8. A rotunda sob a A1 será provisoriamente desativada, 
passando a funcionar como cruzamento.

9. A rotunda do posto de combustíveis também será 
provisoriamente anulada, sendo, junto da mesma, criada 
outra rotunda provisória de menor dimensão, viabilizando 
assim manobras e a distribuição do trânsito afluente.

10. Para sinalização do troço de via interditada serão 
colocados painéis informativos, antecedendo os extremos 
da zona a inviabilizar ao trânsito.

11. Logo que estejam terminadas as infraestruturas 
enterradas, na zona da faixa de rodagem, será feita a 
reposição dos lancis e das camadas de pavimento para 
viabilizar a reposição da circulação para moradores e 
trânsito local. 

Relativamente aos transportes públicos, informa-se 
que a carreira 302 passará pelo interior do Quartel de 
Adidos, o que implicará:

> As paragens da Avenida de São José são eliminadas, 
ficando como alternativa as paragens junto ao Real Forte.

> As paragens junto à Pastelaria Orvalho (à chegada à 
rotunda da A1) são substituídas pelas novas paragens 
entretanto criadas na Rua Luís de Camões.

>  Adicionalmente, passarão a ser cumpridas pela carreira 
302 as paragens atualmente existentes na Praça da 
República (uma em cada sentido) e as paragens também 
criadas à entrada/saída do Quartel de Adidos (uma em 
cada sentido), junto à Rua Barbosa do Bocage.

Alerta-se, ainda, para a alteração da localização dos 
contentores de recolha de resíduos sólidos urbanos, 
conforme planta no interior.

A Câmara Municipal de Loures apela à compreensão de 
todos para os constrangimentos que esta situação possa 
vir a causar, reafirmando que todos os esforços estão a 
ser feitos no sentido de os minimizar.

Relembra-se que o objetivo desta obra, é diminuir o 
risco e atenuar as vulnerabilidades na zona baixa de 
Sacavém, alvo frequente de fenómenos de cheias, que 
causam danos materiais a residentes, estabelecimentos 
comerciais e industriais, colocando também em risco a 
integridade física das pessoas.

Esta intervenção é ainda indispensável para a realização 
de outras intervenções previstas, nomeadamente a re-
qualificação da Praça da República.

Caro munícipe,
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Atendimento Municipal da obra do Caneiro > Avenida de São José, nº 36, Sacavém ∙ Horário 9:30 > 13:00 | 14:00 > 17:30 
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