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AS ACESSIBILIDADES COMO PRIORIDADE: reparação da Estrada Alcobaça - Cela e Estrada 
Rural das Barradas 

 

Decorrem desde há alguns dias os trabalhos de repavimentação da estrada que estabelece a 
ligação entre a cidade de Alcobaça e a vila da Cela. 

É com agrado que se assiste à reparação e melhoria de acessibilidade de um dos mais 
importantes percursos de ligação interna da freguesia. É assim garantida a reposição da Avenida 
João de Deus, fundamental enquanto via de entrada e saída da cidade de Alcobaça e acesso 
privilegiado ao centro histórico, e das ruas de Alcobaça e da Filarmónica, enquanto acessos 
principais a toda a vila da Vestiaria.  

Tomado como prioritário no momento da tomada de posse deste Executivo, esta era há muito uma 
pretensão das populações afectadas e que agora se vê concretizada.  

Relembre-se que a danificação do piso surgiu com as obras de instalação das condutas de 
fornecimento de água da responsabilidade do SMAS e da CMA. Apesar da supervisão do anterior 
Executivo da Junta de Freguesia da Vestiaria, a conclusão das obras resultou na inapropriada 
reposição do piso e na consequente acumulação de remendos. 

Os próximos tempos continuarão a impor alguns condicionalismos nos acessos referidos. 

Esta era apenas uma das pretensões ao nível da melhoria das acessibilidades da freguesia. 

A conclusão da estrada rural das Barradas, na Vestiaria, é também ela uma concretização para 
breve. Terminada a sua limpeza, os trabalhos centram-se agora na aplicação de manilhas e 
finalização de valetas, medida fundamental à preservação do piso aplicado. 

Os trabalhos ficarão concluídos até ao final da presente semana. 

O tratamento das estradas rurais da Vestiaria cumpre uma das premissas deste Executivo. Na sua 
maioria desprovidas de sistemas de escoamento de águas, é urgente a sua qualificação quer 
enquanto medida de segurança, quer pela redução de custos de manutenção. O correr das águas 
sobre o piso, causado pela falta de canais de escoamento, origina rasgos que impõem 
manutenção constante e consequente consumo de verbas e recursos.   

Este Executivo agradece e reconhece o esforço de todos os seus funcionários, bem como dos 
Serviços Técnicos da CMA, pelo apoio prestado. 

 

Alcobaça, 4 de Agosto de 2014 

A Presidente 

Isabel Fonseca 
 


