Noticias

Foi hoje, dia 4 de novembro, inaugurada a empreitada de requalificação do Caminho Municipal
1179 - alargamento e repavimentação.

O Presidente de Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, o Presidente da Câmara
Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, os Presidentes das Juntas de Freguesia de São
João Baptista, de Nossa Senhora de Fátima e dos Riachos, Rui Maurício, Ezequiel Estrada e
José Júlio, respetivamente, entre outras entidades dos respetivos concelhos, percorreram o
CM1179, que liga o Entroncamento aos Riachos.

Esta empreitada consistiu na realização de trabalhos de alargamento e repavimentação de
infraestruturas viárias, pois o pavimento existente apresentava uma reduzida plataforma
rodoviária, com aproximadamente 4,30m de largura, e bastante deteriorada, sobretudo junto às
bermas ao longo de todo o percurso, dificultando a circulação de veículos, ficando agora com
uma sub-base mais adequada aos perfis de circulação viária e passando a possuir um perfil
com 6,00m de largura em toda a extensão.

A intervenção foi acompanhada da criação de melhores condições de drenagem e escoamento
de águas da via, assim como novas marcações rodoviárias e nova sinalização vertical.

O Presidente, Jorge Faria, referiu a importância da requalificação deste troço que liga os dois
concelhos, salientando que “a via foi melhorada para conferir um maior conforto e segurança a
todos aqueles que se deslocam do Entroncamento para Riachos e vice-versa, unindo assim, da
melhor forma, os dois concelhos”. Jorge Faria reforçou ainda que a futura ligação das ALE –
Áreas de Localização Empresarial do Entroncamento e Riachos irá também permitir uma
melhoria na ligação rodoviária entre os dois concelhos e potenciar o seu desenvolvimento
económico-social.
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Foi ainda salientado pelos Presidentes das Câmaras do Entroncamento e de Torres Novas as
parcerias entre os dois concelhos que têm como objetivo comum a melhoria das condições de
vida destas populações, perspetivando-se outros trabalhos que fomentem a coesão entre os
municípios, tais como a melhoria da Estrada Nacional 3 e a criação de vias cicláveis entre os
dois concelhos.

A empreitada de Requalificação do Caminho Municipal 1179, foi executada pela empresa
Matos & Neves, Lda, após procedimento de consulta prévia, com um valor total de investimento
de 146.576,66€, realizado com recurso exclusivo a fundos do orçamento do Município do
Entroncamento.
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