
Na visita que efectuaram no dia 15 de Fevereiro às localidades de Talaíde e Leião, os 
eleitos  da  CDU  estiveram  em  contacto  com  os  moradores,  tendo  sido  feito  um 
levantamento de vários problemas de onde se destacam:

Transportes e Acessibilidades

A Vimeca para além de não cumprir os horários das 
carreiras, no início de 2008 retirou a carreira 121, 
ficando a população de Talaíde a ser servida apenas 
por  uma única  carreira,  a  125.  A  CDU tem feito 
grande pressão, quer junto da Vimeca, quer junto 
dos órgãos autárquicos, sobre este tema, bem como 
tem exigido  a  afixação  dos  horários  em todas  as 
paragens,  mas  continua a  não haver  respeito  por 
quem paga tão caro este transporte. A Vimeca vai 

dizendo que isto é da responsabilidade da Câmara de Oeiras e esta diz que é da Vimeca. 
Em que ficamos? Quem deu a concessão no Concelho de Oeiras à Vimeca?

Falta de passeios e de bandas redutoras de velocidade

A  Estrada  de  Talaíde,  tem  hoje  em  dia  um 
movimento intenso de trânsito, pois para além de 
fazer a ligação entre dois concelhos, faz também 
escoamento  de  trânsito  do  Tagus  Park.  Na  sua 
maior  parte  não  existem passeios  para  os  peões, 
que se vêem forçados a caminhar pela estrada em 
paralelo com os veículos que muitas vezes fazem 
autênticos ralis, pondo os peões em risco. Existem 
apenas  2  bandas  redutoras,  havendo  absoluta 
exigência  de  se  colocarem  mais,  nomeadamente 
junto  dum  Infantário  que  se  situa  numa  parte 
acentuada da descida e que não tem qualquer protecção. O cruzamento da Avª Engº 
Valente de Oliveira com esta estrada é palco de variadíssimos acidentes. Há dois anos 
que ouvimos a Junta de Freguesia de Porto Salvo falar da reperfilagem da Estrada de 
Talaíde.  Para  quando?  Será  que  a  Câmara  está  à  espera  que  se  construa  a  grande 
superfície,  para  então se  lembrar  que  os  moradores  da  Estrada  de  Talaíde  também 
pagam impostos?
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Abrigo

Existe na Estrada de Talaíde, junto ao nº 62, um 
abrigo sem o mínimo de condições, em perfeita 
desigualdade com os restantes e impróprio deste 
Concelho.  O  abrigo  é  de  chapas  de  zinco  e  os 
bancos  são tabuinhas  de madeira onde as  ervas 
ocuparam os assentos.

Esgoto entupido junto ao Chafariz

A partir do Chafariz de Talaíde todas as grelhas de esgoto estão 
entupidas até ao rio, há mais de 1 ano. Este entupimento deveu-se 
a obras  públicas,  não tendo sido recolhido o  resto  da areia da 
obra,  que  entupiu  completamente  o  esgoto,  correndo  as  águas 
pela estrada fora, ainda por cima num dos locais onde não existem 
passeios. 

A falta de respeito pelas pessoas naquela zona é total!

Parque Infantil de Leião

Depois  da  CDU  muitas  vezes  ter  questionado  a 
Junta de Freguesia de Porto Salvo sobre a razão do 
encerramento daquele  parque e de outras  tantas 
ter  sido  informada  de  que  o  mesmo  não  estaria 
dentro  das  normas  agora  exigidas,  mas  que  a 
Câmara de Oeiras estava a tratar do projecto para 
a  sua  reabertura,  verificamos  que  o  mesmo  se 
encontra  finalmente  em obras,  apesar  de  lentas, 
pois o placard anuncia 60 dias de execução, o que 
não irá decerto ser cumprido. É caso para dizer – 
‘mais vale tarde que nunca’.

Sobre todos este problemas a eleita da CDU na Assembleia de 
Freguesia de Porto Salvo fez uma intervenção na Assembleia 

Municipal de 31.03.2008 – entregando à Mesa o suporte escrito 
dessa intervenção – e pedindo soluções urgentes. Mas será que a 

Câmara Municipal de Oeiras se esqueceu de Talaíde?

OS ELEITOS DA CDU NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PORTO SALVO E NOS ÓRGÃOS     
MUNICIPAIS, CONTINUARÃO A LUTAR POR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MORADORES DE     

TALAÍDE E LEIÃO.  
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