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PROPOSTA 

Criação de Zona Pedonal na Estrada do Apeadeiro 

 

Como é do conhecimento dos membros que compõem o Executivo e a 

Assembleia de Freguesia, existe um maior fluxo de pessoas a frequentar a 

Estrada do Apeadeiro e na Estrada Nacional 1/ IC2, de há uns tempos a esta 

parte.  

Este aumento é fruto do crescimento de algumas empresas na nossa Freguesia 

e também de pessoas, não só da nossa freguesia, como das freguesias vizinhas, 

que utilizam esta artéria de forma lúdica, para nela realizarem as suas 

caminhadas.  

Temos conhecimento que uma das muitas solicitações à Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira, por parte da Junta de Freguesia, é a construção da vala em 

alvenaria e o respetivo tapamento.  

Com esses trabalhos, o alargamento da via rodoviária e a construção de uma 

pista pedonal, servirá na perfeição as necessidades de quem utiliza aquele 

espaço. 

Assim sendo, os eleitos da CDU – Coligação Democrática Unitária, na 

Assembleia de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, propõe que: 
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⚫ O Executivo da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 

intervenha, de novo, junto das autoridades competentes, nomeadamente a 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para que sejam criadas as 

condições, no âmbito da segurança rodoviária, ou seja, que sejam criados 

os tão necessários passeios na Estrada do Apeadeiro entre a antiga 

empresa “FERRO PORTUGAL” e o hipermercado “LIDL”.   

 

⚫ O Executivo da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras  

desenvolva as diligências necessárias junto da Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira e Infra-Estruturas de Portugal pela construção, em termos 

regulamentares, de uma via pedonal entre o termo do passeio no Complexo 

Desportivo do JC e o termo da Freguesia, a Sul. 

A presente proposta, foi aprovada por unanimidade, com 13 votos (6 votos da 

CDU | 6 votos PS e 1 voto Coligação Mais) e deverá ser publicada no site 

institucional da Freguesia e, deverá ser remetida:  

- Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; 

- Infraestruturas de Portugal; 

- Movimento Associativo da Freguesia; 

- Comunicação Social. 
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