ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CORUCHE

MOÇÃO
Intervenção Urgente nas Estradas Nacionais 251 e 119

As Estradas Nacionais que atravessam o concelho de Coruche, nomeadamente a 251 e
119, apresentam níveis de degradação progressiva que colocam em causa a circulação e que
têm originado diversos acidentes.
A Nacional 251 entre a Quinta Grande e Canha, apresenta em praticamente toda a
extensão, lombas e enormes deformações, sendo urgente uma intervenção que vá para além
da cosmética de pintar a sinalética horizontal.
Recordamos que esta via serve as populações da Malhada Alta, Fazendas das
Figueiras, Branca e Arriça, que também têm reclamado por uma urgente intervenção.
Na mesma Estrada Nacional 251, entre a Azervadinha e o Couço, são frequentes os
acidentes, tendo a via sido alvo de algumas intervenções pontuais, mas nenhuma que elimine
os pontos negros, já documentados e enviados às entidades competentes, registando-se
anualmente diversos acidentes, alguns com vítimas a lamentar, pelo que uma intervenção total
é urgente e deve incluir a valorização da entrada do Couço, nomeadamente com a construção
de uma rotunda.
Também a Nacional 119, necessita de uma intervenção, nomeadamente com a limitação
de velocidade no atravessamento do Biscainho, onde ocorrem vários acidentes, felizmente
ainda sem vítimas a lamentar, mas onde é fundamental reforçar a sinalização que limite
verdadeiramente a velocidade.
Ano após ano, tem esta Assembleia Municipal reclamado intervenções urgentes nas
Estradas Nacionais que atravessam o concelho, nomeadamente na 251 e 119, sem grande
sucesso até ao momento, pelo que consideramos ser fundamental manter esta preocupação e
fazê-la sentir junto das entidades competentes.
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Assim, a Assembleia Municipal de Coruche, reunida em 25 de fevereiro de 2022,
deliberou, por unanimidade:
1. Alertar novamente para a necessidade de uma intervenção urgente na Estrada
Nacional 251, de forma a regularizar o piso no troço entre a Quinta Grande e
Canha, e para a eliminação dos pontos negros de acidentes, existentes entre a
Azervadinha e o Couço, já documentados e reportados, com a intervenção na
totalidade da via e onde se inclua a construção de uma rotunda na entrada do
Couço;
2. Apelar para a necessidade de reforço da sinalização vertical e colocação de
reguladores de velocidade no atravessamento do Biscainho, nomeadamente
luminosos, de forma a evitar as altas velocidades por vezes aí praticadas e os
acidentes que têm causado vários danos no património dos moradores;
3. Enviar esta Moção a:
 Infraestruturas de Portugal
 Ministério das Infraestruturas e da Habitação
 Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República
 Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia do Biscainho, Branca e
União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra
 Executivo da Câmara Municipal de Coruche
4. Dar conhecimento do teor desta Moção à população e à comunicação social.

Coruche, 25 de fevereiro de 2022
A Presidente da Assembleia Municipal

(Berta Alexandra Teixeira Lopes dos Santos)

