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Grupo de Eleitos do Partido Socialista 
Assembleia de Freguesia do Castelo 

 

Recomendação 
 

Requalificação Ponte da Carrasqueira e Vias Degradadas 

 

Na Carrasqueira algumas vias apresentam o pavimento com alguma degradação 

colocando alguns obstáculos à circulação. 

Esta zona apresenta já algum fluxo de circulação de veículos automóveis, 

principalmente, na ligação entre o Cabedal e a Carrasqueira, onde tem existindo 

alguns constrangimentos principalmente na ligação Rua do Cabedal com a Rua 

Valverdes. 

Na referida ligação na zona da ponte não conseguem circular em simultâneo dois 

veículos, estando o local com sinalização vertical que se mostra insuficiente e difícil de 

cumprir dada a fraca visibilidade do local, pondo desta forma em risco os utilizadores 

da via. 

Para aumentar a segurança na área, torna-se estritamente necessário realizar uma 

intervenção de requalificação na zona da ponte, nomeadamente, através da colocação 

de passeios, com o cuidado de assegurar condições de circulação dos peões, 

garantindo condições de acessibilidade para todos, não esquecendo as pessoas com 

mobilidade reduzida e colocação de sinalização luminosa (semáforos) para assegurar 

a segurança rodoviária do local. 

Os utilizadores desta zona necessitam da requalificação de algumas vias, e 

urgentemente destas obras da ponte, não só para que tenham melhores condições de 

circulação, mas também melhores condições de segurança. 
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Neste sentido, os eleitos do Partido Socialista propõem que a Assembleia de 

Freguesia do Castelo Recomende à Câmara Municipal de Sesimbra: 

- A requalificação das vias degradadas da Carrasqueira; 

 

- A construção de passeios na zona da Ponte; 
 
- A colocação de sinais luminosos (semáforos) para ordenar a circulação na ponte. 

 

Os eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia de Freguesia, vêm junto do 

executivo desta Junta recomendar que sejam diligenciados esforços junto do 

município, tendo em vista a resolução da supramencionada situação. 

Solicita-se ainda que a presente Recomendação seja remetida à Câmara Municipal de 

Sesimbra, Assembleia Municipal de Sesimbra, Junta de Freguesia do Castelo, 

Comunicação Social Regional e Local, suportes digitais e lugares de estilo da Junta de 

Freguesia do Castelo. 

 
 
 

Zambujal - Sesimbra, 12 de abril de 2022 

 
Os eleitos do P. S. na Assembleia de Freguesia do Castelo - Sesimbra
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