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PARTIDO ALIANÇA RECLAMA VARIANTE A LIGAR FAMALICÃO AO PORTO

O presidente da Direção Política Distrital (DPD) e vice-presidente do Aliança, Ricardo Mendes
Ribeiro, alertou hoje para a necessidade de uma variante rodoviária que ligue Famalicão ao
Porto, durante um encontro com o edil famalicense.
Durante a reunião com o presidente da Câmara de Famalicão, o dirigente do Aliança salientou
que “a mobilidade e transportes é uma prioridade do partido no distrito de Braga”,
acrescentando que “a ligação ferroviária no quadrilátero das principais cidades, com extensão a
outras no futuro, é consensual nas principais câmaras do distrito e uma bandeira do Aliança”.
Acompanhado pelo coordenador do Aliança no concelho de Famalicão, Nuno Pinheiro, o
dirigente distrital alertou para a autarquia para os preços exorbitantes da habitação no
município, com especial incidência no centro da cidade de Famalicão, com a sua consequente
desertificação.
Ribeiro não deixou de congratular o autarca Paulo Cunha por Famalicão ter uma "Autarquia
Amiga da Família" e pelos benefícios escolares que são oferecidos pela Câmara. Ricardo Ribeiro
disse mesmo que "Famalicão é um modelo em muitos aspetos, tendo conseguido um
desenvolvimento equilibrado, mesmo urbanisticamente".
Ricardo Ribeiro manifestou a sua indignação pela remoção por parte do Governo do posto
médico da freguesia de Fradelos: "Com este governo, quanto mais pandemia, menos cuidados
médicos as populações vão ter!".
Apesar das dificuldades orçamentais da autarquia, que foram objeto de esclarecimentos e é um
assunto que o Aliança está a acompanhar, Ricardo Ribeiro elogiou o esforço bem sucedido da
Câmara de Famalicão para liquidar as faturas no prazo, essencial para a saúde financeira de
muitas pequenas e médias empresas.
A agenda cultural da cidade e a promoção de jovens artistas famalicenses por parte da Câmara
nos múltiplos eventos que organiza ao longo do ano foram outros dos temas abordados.
O Presidente da Distrital de Braga da Aliança, Ricardo Mendes Ribeiro, reforçou as prioridades
do partido para a região, nomeadamente as questões dos transportes, tendo em conta a
saturação das vias nos centros urbanos e a sua degradação, a importância da conexão viária e
ferroviária entre as principais cidades do distrito, as dificuldades dos estudantes deslocados em
conseguir um alojamento a preços acessíveis, o bom funcionamento das escolas e dos serviços
municipais, a promoção dos jovens talentos locais, o ambiente e a economia sustentável.

