Bloco de Esquerda - Distrito de Viseu

Protesto percorre EN16 para provar falta de alternativas
14-Out-2011

Os dois veÃ-culos pesados que partiram de Viseu em direcÃ§Ã£o a Aveiro, pela EN 16, para provar que nÃ£o hÃ
alternativas Ã A25, ficaram bloqueados em SÃ£o Pedro do Sul devido a um acidente com um camiÃ£o.

A comissÃ£o de luta contra as portagens na A25 faz hoje o percurso entre Viseu e Aveiro pela EN 16 com um camiÃ£o
pesado (TIR) e um autocarro para "desmentir o governo" sobre a existÃªncia de alternativas a esta via.

Os dois veÃ-culos pesados partiram cerca das 09:45, de Viseu, e tÃªm chegada prevista "para depois do meio dia" a
Aveiro, pela EN 16, que, ao longo do percurso, atravessa diversas localidades, como SÃ£o Pedro do Sul ou Vouzela.

Esta iniciativa, como explicou Ã AgÃªncia Lusa Francisco Almeida, da comissÃ£o de luta contra as portagens, pretende
vincar um dos principais argumentos, a falta de alternativas, usados na contestaÃ§Ã£o Ã introduÃ§Ã£o de portagens, que o
governo jÃ¡ anunciou que vÃ£o ser aplicadas durante o mÃªs de Outubro.

A EN 16 tem cerca de 200 quilÃ³metros de extensÃ£o e liga Aveiro a Vilar Formoso e foi concluÃ-da na dÃ©cada de 1940,
sendo a A25, na forma de SCUT, sem custos para o utilizador, a via que hoje Ã© utilizada para fazer exactamente o
mesmo trajeto.

Um dos problemas da introduÃ§Ã£o das portagens na A25 resulta do facto de esta ter sido construÃ-da essencialmente
no mesmo traÃ§ado do antigo IP5, que foi criado hÃ¡ mais de duas dÃ©cadas para ser um percurso mais rÃ¡pido e eficaz
em substituiÃ§Ã£o da EN 16.
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NotÃ-cias relacionadas:

Â

- SCUT: Bloco demonstra que nÃ£o hÃ¡ alternativa Ã A25

- Dossier SCUT's: NotÃ-cias e AcÃ§Ãµes

- PreÃ§os das futuras portagens na A25, A24 e A23
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