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Assunto: Passagem de nível do Bairro Piscatório em Silvalde-Espinho 
 

Exmo. Sr. Presidente  

Fomos no dia de ontem, mais uma vez, confrontados com um episódio trágico em Espinho. 

Na passagem de Nível de Silvalde junto ao Bairro Piscatório ocorreu mais um atropelamento mortal. 

Infelizmente este episódio não é caso único, tendo vindo a registar-se tragédias como esta, mais que uma vez 

por ano, revelando o altíssimo índice de sinistralidade da referida passagem de nível. 

A dita passagem de nível não garante condições mínimas de segurança à população que se vê obrigada a 

utilizar aquele caminho no seu dia-a-dia, até para aceder a equipamentos e serviços fundamentais, como sejam 

escolas. 

A Câmara Municipal de Espinho tem vindo de forma reiterada a alertar que a construção da passagem superior 

pedonal e da passagem inferior rodoviária, previstas para o local, são uma obra prioritária para garantir a 

segurança das populações. 

Tem a I.P. a responsabilidade de evitar a repetição de tragédias como aquela que ocorreu no dia de ontem e 

por isso mais uma vez apelo à IP-Infraestruturas de Portugal e ao governo que cumpra o acordo estabelecido 

com a Câmara Municipal de Espinho em 2015, que estabelecia a construção das passagens desniveladas em 

Silvalde em março de 2016,revertendo a decisão de adiamento do investimento em Espinho para a construção 

das passagens desniveladas sobre a linha férrea. 

Assim solicito a marcação com caracter de urgência de uma reunião em que este assunto seja discutido e 

definitivamente resolvido, com o cronograma da intervenção a realizar concretamente estabelecido e acordado. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Exmo Senhor Presidente das 

Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Praça da Portagem  
2809-013 - Almada 
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