Comissão para a Mobilidade e a Comunicação da
Assembleia de Freguesia de Alcabideche

À Administração da
Scotturb - Transportes Urbanos, Lda.
Rua de São Francisco, 660 - Adroana
2645-019 Alcabideche
Cc Sr. Presidente Junta Freguesia Alcabideche
Rui Paulo Correia Costa
Assunto: O impacto da alteração de sentido na Rua de Cascais e a acessibilidade em Transporte Público no
centro de Alcabideche
Prezados Senhores,
A Comissão para a Mobilidade e a Comunicação da AF de Alcabideche é um órgão oficial desta
assembleia autárquica, aprovado e nomeado democraticamente segundo a lei em vigor.
No âmbito das nossas funções e responsabilidades, tem-se vindo a desenvolver esforços no sentido de
facilitar e promover debates públicos sobre estudos, cenários e alternativas nas áreas de mobilidade e
acessibilidade no território desta freguesia e que defendam as necessidades das pessoas e das empresas e
promovam Alcabideche. Neste sentido, tem-se promovido a abertura de diálogo e a procura de consensos a
todos os actores que possam beneficiar da actividade ou das intervenções nestas áreas.
Com as obras ocorridas e as alterações de trânsito introduzidas recentemente nalguns eixos viários de
Alcabideche, a introdução do sentido único Norte -> Sul na direcção da Rua de Cascais, constatou-se que o
Largo 5 de Outubro ficou mais despovoado e reduzido o afluxo comercial.
Tal facto levou a comunidade a colocar em dúvida a “irrevogabilidade” de tal medida e a precisar se este
impacto é benéfico quer para a actividade económica concentrada aqui ou mesmo para toda a comunidade em
si. Nesse sentido, solicitou-se uma ajuda técnica ao Engº Carlos Gaivoto, Mestre em Transportes pelo IST que
pudesse analisar e avaliar a situação actual. Nesse sentido, pedimos a sua colaboração e que nos ajudasse a
definir cenários alternativos à situação actual, ou seja, introduzindo, ao contrário, o sentido único Sul -> Norte
e que pudesse minimizar, entretanto, o impacto na alteração de percursos dos transportes públicos. Na
produção desta colaboração foram definidos dois possíveis cenários de esquema de circulação em função
daquele objectivo.
No entanto, perante as propostas que agora aqui vos vimos apresentar – ver Anexos 1, 2 e 3, levantam-se
algumas questões, das quais gostaríamos de ouvir a vossa opinião ou mesmo o vosso parecer, uma vez que a
incidência na alteração de percurso das carreiras por vós operadas no centro de Alcabideche, parece-nos que
pode beneficiar a todos. Oficialmente, para a prestação do serviço público de transporte rodoviário
dentro da localidade de Alcabideche, esta alteração de sentido na Rua de Cascais proposta por estes
cenários A e B dos Anexos 1 e 2, pode vos levantar alguma dificuldade ou objecção? Em caso
afirmativo, quais? Se não, é possível consolidar estes cenários?
Para além deste assunto principal, aproveita-se a oportunidade desta missiva para vos colocar um outro
assunto de interesse a ambas as partes. Trata-se de reforço da vossa oferta de TP, através de duas sugestões,
dentro da localidade de Alcabideche e que poderia beneficiar a população da freguesia e melhorar a imagem
da prestação do serviço público de transportes:

- Carreira 411: Possibilidade de passar frente ao Complexo Desportivo de Alcabideche, nas Escolas Ibn
Mucana e Alto da Peça, perto do Bairro Social Alto da Peça. Facilitaria a vida a bastantes pessoas e não
alteraria grandemente, supomos, as caracteríticas desta carreira, já em si destinada a percorrer localidades
limítrofes – ver Anexo 3;
- Incremento da prestação do serviço público de transportes ao Centro de Saúde de Alcabideche, via Rua
Valentim Henrique e Rua Manuel Francisco (e/ou vice-versa). Neste caso não arriscamos nenhuma sugestão
de carreira, deixando-vos essa proposta de opção desde que com afluência razoável de horários diurnos.
É claro que estas eventuais alterações teriam de ser discutidas com outras entidades, tais como o IMT, a AMTL
e a CMC mas, não quisemos deixar de as apresentar aqui, por serem do interesse de ambas as partes.
Aguardando as vossas respostas relativamente ao foco principal desta missiva: - a vossa sensibilidade aos
percursos nos cenários A e B com a possibilidade de alteração do sentido da Rua de Cascais para o sentido
Sul => Norte e sobre as duas sugestões acerca das alterações aos percursos em duas das carreiras no interior
da localidade de Alcabideche, estamos ao vosso dispor para qualquer esclarecimento.
Desde já nos disponibilizamos para nos dirigirmos às vossas instalações para conversarmos, ou poderemos
ainda, se preferirem, reunirmo-nos nas instalações da Junta de Freguesia de Alcabideche, pois o Sr. Presidente
da Junta de Freguesia de Alcabideche Rui Costa, por certo terá todo o prazer em vos receber e em facilitar este
encontro e até mesmo quiçá em estar presente.

Subscrevo-me atenciosamente em nome da Comissão,

Paulina Maria de Araújo Esteves
Telemóvel: 92 756 3431
E-mail: mobilidade.af.alcabideche@gmail.com
Coordenadora da Comissão para a Mobilidade e a Comunicação da
Assembleia de Freguesia de Alcabideche
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