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COMUNICADO À POPULAÇÃO 

INTERDIÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA MIGUEL BOMBARDA E RUA DR. MANUEL DE ARRIAGA, 

UFASSAV, BARREIRO E IMPLEMENTAÇÃO DE DESVIO DE TRÂNSITO PARA ACESSO AO TÚNEL 

ATRAVÉS DE PERCURSO ALTERNATIVO CRIADO NO INTERIOR DO CAMPO DO LUSO. 

Para os devidos efeitos, informa-se que, entre 24 de Março e 27 de Abril de 2020, é interdita a circulação de 

trânsito na Rua Miguel Bombarda, UFASSAV, conforme imagem ilustrativa. 

 

Mais se informa que, para efeitos de acesso ao túnel, será criado um percurso alternativo, acessível através 

do antigo Campo do Luso, conforme imagem ilustrativa.   
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Para este efeito, deverão seguir as indicações da sinalização temporária colocada nas imediações da área de 

intervenção. 

Informa-se ainda que é, igualmente, interdito o acesso ao referido arruamento através da Rua Dr. Manuel de 

Arriaga, a qual é reservada aos moradores, durante o período acima referido. 

Em complemento, informa-se ainda o seguinte: 

• A presente intervenção está integrada no âmbito das obras de urbanização, tituladas pelo Alvará de 

Licença de Obras de Urbanização n.º 64/2019, emitido em nome de LIDL & Companhia, as quais 

contemplam, além da construção de um edifício comercial, a execução de obras de urbanização, na 

área envolvente ao referido Campo do Luso, incluindo a execução de um rotunda no cruzamento da 

Rua Miguel Bombarda, com a Rua João de Deus e Largo da Quinta Grande, da UFASSAV, Barreiro, a 

qual irá garantir uma significativa melhoria da circulação, com destaque para o transporte publico; 

• No decurso da obra poderão vir a ser implementados outros condicionamentos de trânsito, para além 

dos acima mencionados, sendo que, previamente aos mesmos, e por forma a evitar qualquer 

constrangimento à circulação automóvel, proceder-se-á à necessária divulgação através dos 

necessários meios de comunicação; 

• Não existirão quaisquer alterações ao percurso dos transportes públicos e dos locais habituais de 

paragens para recolha de passageiros, nesta fase da obra. 

Este Município, consciente que a presente intervenção incrementará o bem-estar de todos, através da 

melhoria da circulação rodoviária, apela à sua melhor compreensão, relativamente a eventuais 

constrangimentos, que, previsivelmente, irão ocorrer com as referidas obras. 

Caso pretendam, poderão obter mais informações através da Divisão de Fiscalização, através do telefone n.º 

21 206 8130 ou através do endereço de correio eletrónico df@cm-barreiro.pt, fazendo menção expressa no 

assunto “Obras de urbanização promovidas pelo LIDL & Cia, no antigo Campo do Luso, UFASSAV, Barreiro”. 
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