FREGUESIA DA VILA DE CACIA

Ex.mo. Sr. (es).
Futuros Deputados pelo Círculo
Eleitoral de Aveiro

Exmos. Senhores,
Como é do vosso conhecimento, ou deveria ser do vosso conhecimento, no centro
urbano da Freguesia de Cacia existe uma antiga Estrada Nacional – EN 109, que abarca
um volume de tráfego impressionante, com cerca de 900.000 carros/camiões por mês.
Tal número causa, para além de filas de espera de quase 1 hora para circular a distância
de 5 Km, uma poluição sonora e ambiental diária, que tem deixado em estado de alerta
os habitantes desta freguesia.
A par disto, e apesar dos esforços realizados por esta Junta de Freguesia e por parte da
Câmara Municipal de Aveiro, a procura de caminhos alternativos à circulação nesta
antiga Estrada Nacional já condiciona o tráfego em imensas vias de comunicação
adjacentes à citada EN 109, o que gera um sinal de insegurança aos que nela costumam
circular, nomeadamente no acesso a escolas primárias e no acesso a espaços públicos
que congregaram um conjunto alargado de pessoas.

Todo este caos, deve-se ao facto de as Autoestradas A25 e A17, nomeadamente nos
seus pórticos do Estádio de Aveiro e de Angeja, respetivamente, serem portajadas.

Antes da implementação dos pórticos existia uma fluidez constante no trânsito da
Freguesia a que infelizmente hoje não temos acesso.
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Neste sentido, e sobre este tema, cumpre-me recordar que existe diversos
projetos de resolução, votados em plenário da Assembleia da República, e que até a
data ainda não foram cumpridos.

Assim, nesta época eleitoral, e tão dada a promessas eleitorais, vimos sensibilizar todos
os candidatos à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Aveiro que:
Não prometam o fim dos pórticos, junto ao Estádio de Aveiro e de Angeja, se não
pretenderem levar esta luta até ao fim, nomeadamente, criando condições reais
para solucionar esta reivindicação da população de Cacia!

O PRESIDENTE DA JUNTA

( Nelson Alexandre Dias dos Santos )
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