
REABERTURA DO LARGO DE S. JOÃO,
QUINTA DA CERCA E LARGO ENG.º JACINTO 
AUGUSTO PEREIRA



Requalificar e revitalizar
No dia 9 de Agosto, a Câmara Municipal de Palmela reabre ao 
público o Largo de S. João, a Quinta da Cerca e o Largo Eng.º Jacinto 
Augusto Pereira. Para assinalar o fim da obra de requalificação desta 
zona central da vila, convidamo-lo para uma noite diferente.

21h30 - Espectáculo musical com a participação de:

Sociedade Filarmónica Humanitária
Grupo Coral Ausentes do Alentejo

A rua é sua. Venha celebrar connosco! 

Programa:

A requalificação e revitalização da zona, para que seja possível desfrutar de um 
espaço público de excelência, e a criação de uma área versátil, preparada para 
acolher a realização de eventos diversos, foram os principais objectivos da obra, 
que agora terminou.
Ao longo de uma área de 12.300 metros quadrados, foram organizados 
percursos e acessos pedonais e viários entre os equipamentos e serviços ali 
situados. A devolução do espaço a quem circula a pé é uma das mais-valias.

- Faixa de rodagem reduzida entre o Cine-Teatro S. João e a Rua de Olivença 
(sentido único, nordeste-sudoeste);
- Rua Quinta da Cerca com sentido único nascente-poente, e servindo de acesso 
ao estacionamento e à Rua Francisco Carvalho da Silva;
- Passadeiras maximizadas, em número e em dimensão, reforçando a 
necessidade de reduzir a velocidade do trânsito automóvel. 

O que mudou

- Miradouro: foram plantadas árvores e instalada uma fonte visitável, a funcionar 
em circuito fechado, com 24 jactos de água dinâmicos e iluminação própria;
- Alameda (entre o coreto e a escola): quatro novos alinhamentos de árvores, que 
serão locais agradáveis para passeio e estadia; reforçada pela instalação de uma 
esplanada de apoio à Casa Mãe da Rota dos Vinhos;
- Praça da escola: criação de um átrio de apoio, com condições de recepção e 
estadia; plantação de árvores e instalação de bancos, papeleiras, um bebedouro e 
uma cabine telefónica; formalizada uma área para paragem de autocarros;
- Zona de estacionamento: capacidade para uma centena de viaturas; espaço 
polivalente, poderá ser utilizado para outras actividades;
- Em toda a area: plantação de árvores, distribuição de mobiliário urbano diverso 
(bancos, papeleiras, bebedouros, parques para bicicletas, mupis informativos e 
sinalética), rede de iluminação pública reformulada e reforçada, com a instalação 
de colunas de dois projectores em todo o espaço e projectores de chão ao longo 
do murete, da parede da escola e em torno do coreto.

As intervenções

ALTERAÇÕES DO SENTIDO DO TRÂNSITO

Rua Francisco Carvalho da Silva (o Chitas)
Passa a ter sentido único; a entrada é feita pela
Rua Quinta da Cerca, em direcção à Av. da Liberdade

Acessos ao Serviços a norte
(refeitório da escola, CMP)
A entrada será pela Rua Quinta da Cerca, 
contornando o topo norte da praça
do estacionamento

Rua Quinta da Cerca
Passa a ter sentido único, sendo a entrada
pela Av. da Liberdade

Rua do Cine-Teatro
Passa a ter sentido único, em direcção
à Rua de Olivença

Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral
Inversão do sentido, no troço compreendido entre
o Largo de São João e a Rua Infante D. Henrique

Rua Infante D. Henrique
Inversão do sentido, no troço entre a Rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral e a Rua Juiz José 
Celestino Ataz Godinho de Matos

Rua de Olivença
Passa a ter sentido único, do Largo de São João
em direcção ao Passo da Formiga

Rua Augusto Cardoso
Inversão do sentido, desde o Passo da Formiga
até ao Chafariz D. Maria

Rua Coronel Galhardo
Inversão do sentido
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