ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

MOÇÃO
ROTUNDAS: FALTA ILUMINAÇÃO E MARCAS RODOVIÁRIAS

Desde a construção das 3 rotundas a norte da Freguesia: Pimenta (EN1), Acessos ao Auto
Estrada e a Rotunda junto à Plataforma, que foram alvo de chamadas de atenção, por parte da
Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia, junto das entidades competentes, para que
regularizassem o que está incompleto:



Considerando que a Rotunda da Pimenta ficou resolvida, pela Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, após demasiado tempo e demasiada insistência da Junta de Freguesia e
também de habitantes do Lugar das Quintas.



Considerando que a Rotunda de acesso à A1, continua sem candeeiros e de estado
lastimoso de conservação (vegetação e sinalização)



Considerando que a Rotunda junto à Plataforma Logística se mantém, também ela em
estado lastimoso (vegetação) e com total ausência de iluminação.



Considerando que a Rotunda junto à plataforma Logística se mantém, sem marcações
rodoviárias, no asfalto, dificultando e muitos os automobilistas, que utilizam esta artéria.

Solicitar à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira as diligências necessárias junto das entidades
competentes para a rápida colocação da iluminação e a criação de marcas rodoviárias em falta.

Esta Proposta foi aprovada por unanimidade, com treze votos a favor na Assembleia de Freguesia
da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 28 de junho de 2018,
devendo ser publicada no site institucional da Freguesia e remetida, para implementação, às
administrações das entidades competentes: Infraestruturas de Portugal e Brisa e, para
conhecimento, aos diversos grupos políticos com representatividade nos Órgãos Municipais
(Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira),
Movimento Associativo da Freguesia e Órgãos de Comunicação Social Regional, e aos moradores
da Vala do Carregado.
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