
 

 

 

 

À Assembleia Municipal de Mafra, 

ao Exmo. Sr. Dr. José Alves Bizarro Duarte 

Presidente da mesa da Assembleia Municipal de Mafra e  

ao Executivo Camarário 

 

 Uma das preocupações do Partido CHEGA é a segurança e a integridade física dos 

cidadãos. Como tal vimos a esta Assembleia Municipal expôr um problema de trânsito que tem 

ameaçado a segurança e integridade física das pessoas. Trata-se da travessia da Rua Joaquim 

Duarte Resina em Mafra feita por peões. Existe uma passadeira no início da rua, junto da rotunda 

que une a referida rua à variante que desce desde o Intermarché de Mafra e se estende até às 

Quintas de Santa Bárbara e Pevides. Ora, o que acontece é que os veículos se deslocam na 

referida variante em excesso de velocidade e entram na rotunda e na Rua Joaquim Duarte 

Resina da mesma forma. A fraca visibilidade devido aos prédios que se encontram na Rua, não 

permite aos condutores terem uma visão de quem atravessa a rua, nem permite que quem 

queira atravessa-la consiga ver os carros que lá vêm. Tal tem dado azo a uma sucessão de 

atropelamentos de peões na referida rua como podemos ver nas imagens abaixo (na primeira 

mais um atropelamento e na segunda a não visibilidade da passadeira por quem desce a variante 

ao volante de um veículo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tendo em conta que esta é uma rua movimentada, pois andam por ali os residentes dos 

prédios, mais as pessoas que se deslocam a pé a vários serviços e aos hipermercados da zona, 

assim como muitos dos espectadores dos jogos de futebol do Clube de Desportivo de Mafra cujo 

campo fica ali mesmo ao lado, nós Partido CHEGA, vimos propor a esta Assembleia que delibere 

sobre a Instalação de um Sistema de controlo de velocidade associado a sinalização luminosa 

de regulação do trânsito (semáforos). Tal instalação de semáforos seria colocado na variante 

nos seus dois sentidos, à chegada da já referida rotunda que está na intersecção com a Rua 

Joaquim Duarte Resina, de forma a limitar a velocidade dos automobilistas de forma a que os 
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que entram na Rua Joaquim Duarte Resina consigam parar atempadamente na passadeira da 

rua sempre que se deparem com peões a fazer o seu atravessamento. 

Pretende-se desta forma que se evitem mais acidentes no local e que os peões deixem de 

atravessar a Rua Joaquim Duarte Resina com receio de serem colhidos por um carro em excesso 

de velocidade que surja de repente por detrás dos prédios que dificultam a sua visibilidade do 

trânsito que circula. 

 

A ser aprovada, a presente proposta deve ser remetida a: 

 

Presidente da Câmara Municipal e respetivos vereadores. 

 

Mafra, 1 de Fevereiro de 2023 

Os eleitos do partido CHEGA à Assembleia Municipal de Mafra 

Susana Franco 

Duarte Machado 


