
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A necessidade de construção de um nó na auto estrada A7 (Vila do Conde – Famalicão) de

modo a permitir a ligação ao novo santuário da Beata Alexandrina e às empresas da região

envolvente, designadamente nas freguesias de Fradelos, Balasar, S. Pedro de Rates e Macieira

de Rates, reúne um amplo consenso nas populações, autarcas, empresas e instituições dos

municípios de Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Barcelos.

Na verdade é consabido que a atual Estrada Nacional 206 se encontra saturada pelo que a

criação daquela saída, sensivelmente a meio daquele segmento da A7, entre Vila Nova de

Famalicão e Vila do Conde, ou seja na zona de Fradelos e Balasar, decididamente ajudaria a

escoar o trânsito, fator essencial para o sucesso empresarial local, mas também facilitaria

enormemente o acesso dos fieis ao novo santuário cujas obras já tiveram inicio.

Refira-se que esta questão não é nova. Já em 2005 os Deputados do PSD alertaram que a não

construção deste nó agravaria o problema das acessibilidades de Balasar, onde existe um culto

religioso de dimensões importantes - o da Beata Alexandrina - que atraía àquela localidade

muitos milhares de pessoas, sobretudo aos fins-de-semana, obrigando os peregrinos a utilizar a

EN 206 já então profundamente congestionada e sem condições para dar escoamento à procura

de tráfego existente.

Como se alcançava em 2005, o tempo veio a dar razão a todos aqueles que consideravam uma

decisão menos acertada, colocar dois nós separados por uma curta distância e depois um longo

percurso de dezenas de quilómetros sem entradas e saídas.

Termos em que ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais em vigor,

se solicita ao Governo que, através do Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação,

seja oferecida resposta quanto ao acolhimento que confere ou não a esta justa pretensão.



Palácio de São Bento, 24 de agosto de 2019

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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