A6.2 - Tratamento da informação do Jornal de Notícias em FileMaker
Das notícias apresentadas em A6.1 apresenta-se aqui uma parte do conjunto
das fichas carregadas em FileMaker.
Dada a dimensão do ficheiro seleccionaram-se apenas os artigos sobre a A3 e a
A4/IP4 por terem sido utilizados com maior detalhe na redacção do capítulo 6. Os
campos estão separados por aspas, sendo que o primeiro corresponde ao ano,
seguindo-se-lhe o mês, título, sub-título e lead da notícia (este último resumido
quando o essencial da informação é perceptível no(s) título(s)).

Auto-estrada Porto-Valença (A3)
"1970", "7", "Lisboa ligada a Madrid e à Corunha por duas auto-estradas", "Abertura de duas novas
passagens fronteiriças", "Comunicado conjunto dos ministros das Obras Públicas de Espanha e
Portugal"
"1970", "7", "O ministro das Obras Públicas espanhol a "JN" "Auto-estradas ligarão Lisboa a Madrid
e à Corunha", "No seu último dia de visita e contactos com individualidades governamentais
portuguesas, o ministro espanhol das Obras Públicas (...) que se deslocou a Lisboa em viagem
oficial, esteve ontem de manhã (...)"
"1972", "11", "Dentro de nove anos funcionarão quatro auto-estradas", "Em 1977: viagens mais
rápidas do Porto a Aveiro e a Famalicão", "Os automóveis ligeiros pagarão entre $32 e $44 por
Km", "O Diário do Governo de ontem insere o decreto nº 467/72, do Ministério das Obras
Públicas, que outorga a Brisa - Auto-estradas de Portugal, com sede em Lisboa, a concessão da
construção de auto-estradas - assunto já do domínio público, e de que agora se dão os
pormenores.
"1973", "7", "O Ministro Rui Sanches apreciou os projectos da rede de auto-estradas", "O sr. engº Rui
Sanches, ministro da Obras Públicas e Comunicações, deslocou-se ontem ao Estádio Nacional
a fim de apreciar ali os projectos elaborados pelo Consórcio Brisa (...)"
"1974", "12", "Explosões nocturnas sem motivo para alarme", "Prospecções para a futura auto-estrada
do Norte", "Em razão da prospecção para o levantamento da auto-estrada do Norte, muito
principalmente na linha Porto-Famalicão, têm vindo a ouvir-se rebentamentos com cargas
explosivas, durante a noite, que alarmam os habitantes de várias zonas."
"1975", "5", "Dentro de três anos", "36 quilómetros de auto-estrada entre o Porto e Famalicão", "Um
porta-voz da Junta Autónoma de Estradas tornou público ontem que deverá ficar concluído no
prazo de três anos um troço de auto-estrada compreendido entre o Porto e Famalicão, no total
de 36 quilómetros."
"1976", "1", "Vão ser construídos novos lanços de auto-estrada", "Prioritários: Porto-Famalicão e
Carvalhos-Albergaria (este em 1976)", "[em visita dos membros do governo às obras da A1 a
partir de Lisboa"
"1976", "2", "As grandes directrizes da JAE", "Projectos definitivos das auto-estradas (Região Norte)
não estão concluídos", "[entrevista com o presidente da JAE, coronel Almeida Pina]"
"1977", "6", "Auto-estrada (para Famalicão) ou Via Nordeste?", "Uma discussão fundamental
estabelece-se, neste momento, no seio do gabinete encarregado de planear e propor o futuro das
entradas e saídas do Porto. E no debate, extremamente importante, enfrentam-se, agora dois
projectos antagónicos: um da Junta Autónoma de Estradas e outro do Gabinete do Plano da
Região do Porto."
"1982", "1", "Respondendo a desafio de Pinto Balsemão", "Empresa privada explorará estrada PortoFamalicão", "Duas importantes reuniões vão ter lugar hoje, no Porto e em Braga, ambas

viradas ao desenvolvimento regional, nomeadamente os transportes na Região Norte. Delas
poderá vir a resultar a criação de uma sociedade de desenvolvimento regional ou sociedade
financeira que possa vir a tomar o encargo da construção e exploração da futura auto-estrada
Porto-Famalicão, um investimento da ordem dos cinco milhões de contos que poderá ter a
participação de capitais estrangeiros, nomeadamente da vizinha Espanha e dos países árabes."
"1982", "10", "Auto-estrada Porto-Famalicão poderá estar pronta em 1984", "A auto-estrada do Porto
a Famalicão poderá estar concluída daqui a dois anos. Esta é a previsão dos empresários
nortenhos e de elementos da Comissão de Coordenação da Região Norte que reuniram ontem,
no Porto, com o ministro da Habitação e Obras Públicas, Viana Baptista."
"1982", "10", "Brisa não construirá auto-estradas no Norte", "O ministro da Habitação, Obras Públicas
e Transportes, Viana Baptista, reunir-se-á no Porto, no próximo dia 29 do corrente, com grupos
de empresários nortenhos dispostos a assumirem a responsabilidade da construção da autoestrada Porto-Braga."
"1982", "10", "Concessão à Brisa vai ser revista", "Auto-estradas do Norte abertas ao sector privado",
"Porto-Famalicão será o começo", "O ministro das Obras Públicas reuniu-se anteontem, no
Porto, com empresários nortenhos, com quem debateu a proposta saída do Congresso do
Conselho Empresarial do Norte para a construção e exploração da auto estrada PortoFamalicão"
"1982", "4", "Auto-estrada Porto-Famalicão - arranque previsto para 1983", "A auto-estrada PortoFamalicão terá o seu início previsto para o próximo ano e a conclusão em fins de 1986,
segundo o Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes."
"1982", "9", "Ligação a Braga: talvez em 83...", " "Se tudo correr como prevemos, é bem possível que
até ao fim do ano, possa estar desbloqueado o processo burocrático que permitirá o arranque da
construção da auto-estrada Porto-Braga em 1983" - confiou ao NT uma fonte autorizada do
Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes"
"1983", "11", "Solidariedade com Famalicão na urgência da auto-estrada", "A Câmara Municipal de
Braga deliberou dar todo o apoio à sua congénere de Vila Nova de Famalicão quanto a uma
proposta que reconhece como absolutamente prioritária - a construção da auto-estrada PortoFamalicão"
"1983", "12", "Auto-estrada Porto-Famalicão", "Exigido projecto final no prazo de 90 dias",
"Autarcas, industriais, comerciantes e agricultores dos concelhos de Famalicão, Braga, Fafe,
Guimarães e Santo Tirso, reclamaram ontem a aprovação, no prazo de 90 dias, do projecto
definitivo da auto-estrada Porto-Famalicão"
"1983", "12", "Já tarda a auto-estrada Porto-Famalicão", "Presidentes de cinco Câmaras dão 90 dias
para o "arranque" "Pelas contas da "Brisa", primeiro lanço deveria estar pronto em 1983", "Ao
tomar conhecimento de que, neste fim de 1983, nem sequer existe projecto definitivo para a
auto-estrada Porto-Famalicão e de que não se sabe quando avançará a fase de obras,
começando pelas expropriações, a Câmara Municipal de Famalicão decidiu, por unanimidade,
desencadear um processo no sentido de recomendar ao Governo o retomar do problema e de
alertar a opinião pública para uma situação que, segundo o presidente da Câmara Agostinho
Fernandes, tem alguns aspectos escandalosos."
"1983", "12", "Presidentes de cinco Câmaras dão 90 dias para o "arranque" "Pelas contas da "Brisa",
primeiro lanço devia estar pronto em 1983", "Ao tomar conhecimento de que, neste fim de
1983, nem sequer existe projecto definitivo para a auto-estrada Porto-Famalicão e de que não
se sabe quando avançará a fase de obras [a CMF vai reivindicar junto do Governo o seu início
em 90 dias] e alertar a opinião pública para uma situação que, segundo Agostinho Fernandes,
tem alguns aspectos escandalosos. "
"1983", "12", "Reunião pública é hoje", "[recorda-se local e data e assunto]"
"1983", "12", "Reunião pública vai pedir auto-estrada", "Está marcada para amanhã", "A Câmara
Municipal de Famalicão convocou para a próxima segunda-feira pelas 18 horas, a realização de
uma reunião pública, no salão nobre. Destina-se a debater o problema da auto-estrada PortoFamalicão-Braga."
"1983", "Porto-Braga", "Arranca hoje o concurso do troço até à Maia"
"1984", "1", "Auto-estrada Porto-Braga", "Autarcas reuniram em Famalicão", "A Comissão de Apoio
à Construção da Auto-estrada Porto-Braga reuniu na Câmara de Famalicão, destacando-se a

presença, como observadores, de representantes de um grupo económico ligado a uma empresa
franco-alemã interessada na construção daquela via."
"1984", "1", "Nova reunião em Famalicão para debater auto-estrada", "A Comissão de Apoio para a
Construção da Auto-estrada Porto-Braga vai reunir amanhã em Famalicão a fim de estudar as
acções desenvolvidas tendo em vista a construção da referida via."
"1984", "1", "Porto-Famalicão", "Obra absolutamente prioritária", "Vão ser gastos 12 milhões de
contos (preços de 1983)", "O Ministro do Equipamento Social considera fundamental,
absolutamente prioritária a execução da auto-estrada Porto-Famalicão"
"1984", "1", "Triste conclusão das câmaras interessadas", "Só no final da década haverá auto-estrada
Porto-Famalicão", "JAE e Brisa calendarizam próximas acções do projecto", "A Comissão de
Apoio à Construção da Auto-estrada Porto-Famalicão (...) reuniu-se anteontem (...) com
responsáveis da Brisa, Junta Autónoma de Estradas e Comissão Coordenadora da Região
Norte. Foi uma reunião que serviu para fazer o ponto da situação sobre os estudos prévios e os
projectos existentes, e durante a qual se verificaram diversas discrepâncias entre as duas
entidades [JAE e Brisa] quanto aos atrasos que se verificam na evolução dos referidos estudos
e projectos."
"1984", "10", "Autarcas reúnem em Famalicão", "Auto-estrada: decisão à vista", "Amanhã às 15
horas, os presidentes das câmaras envolvidas no processo de dinamização da auto-estrada
Porto-Famalicão-Braga vão reunir nos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão"
"1984", "10", "Auto-estrada de Famalicão", "Consórcio comprometido na reunião de ontem", "Pelo
menos aparentemente, entraram num beco sem saída as negociações para o estabelecimento de
um consórcio em que se comprometessem as autarquias para a construção e exploração da
projectada auto-estrada entre o Porto e Famalicão"
"1984", "2", "Auto-estrada Porto-Famalicão", "Comissão de Apoio vai falar ao ministro Rosado
Correia", "A Comissão de Apoio à Construção da auto-estrada Porto-Famalicão reúne-se hoje à
tarde, em Lisboa, com o ministro do Equipamento Social"
"1984", "2", "Com um consórcio nacional", "Firma francesa quer construir a auto-estrada", "O
primeiro-ministro Mário Soares, foi ontem efusivamente aplaudido na sessão de boas-vindas
na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, quando no decorrer da sua intervenção
improvisada referiu que os estudos da auto-estrada Porto-Braga estão já concluídos"
"1984", "2", "É preciso impulsionar esse projecto vital", "disse o primeiro-ministro ao JN", "[Mário
Soares refere] "(...) estamos perfeitamente sensibilizados para a necessidade desta obra, que
consideramos vital. O problema que se põe é do financiamento. Estamos a ver se conseguimos
dar uma volta a fim de impulsionar a obra" "
"1984", "2", "Ligação Porto-Braga", "Auto-estrada deverá estar pronta em 1989", "Rosado Correia
pressionado para retirar concessão à Brisa", "A auto-estrada que ligará o Porto a Braga deverá
estar concluída e aberta ao tráfego em 1989 - afirmou um dos membros da comissão de apoio
ao empreendimento (...)"
"1984", "3", "Auto-estrada Porto-Braga continua no impasse", "A Comissão de Apoio à Construção
da Auto-estrada Porto-Braga, em reunião efectuada na Câmara Municipal de Famalicão,
considerou "insuficientes" os passos dados até ao momento para a sua construção"
"1984", "3", "Ligações Porto-Famalicão", "Comissão da Auto-estrada - uma jornada de reflexão", "A
Comissão de Apoio à Construção da Auto-estrada Porto-Braga vai reunir-se, amanhã, na
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão"
"1984", "4", "Que cidades querem ser estas vilas", "Auto-estrada para o Porto é uma necessidade
vital", "Para ser cidade, Famalicão, como qualquer outra vila com igual pretensão, teve que
corresponder a determinados requisitos (...)"
"1984", "6", "AENOR apresentada em Famalicão", "Auto-estrada Porto-Braga motiva criação de
empresa", "[é apresentada a formação de uma empresa privada - Auto-estradas do Norte de
Portugal - AENOR, com o objectivo de construir a auto-estrada Porto-Braga]"
"1984", "6", "CEN tem esperança no MES", "Auto-estrada de Famalicão: hora H chega terça-feira?",
"Na próxima terça-feira, a Comissão de Apoio à Construção da Auto-estrada Porto-Braga e a
Comissão Interministerial encarregada de apresentar a proposta de concurso internacional para
a obra vão reunir no Ministério do Equipamento Social - revelou ontem o presidente da
Câmara local Agostinho Fernandes."

"1984", "6", "Está pronto calendário para auto-estrada Porto-Braga", "A adjudicação das obras da
auto-estrada Porto-Braga ficou prevista para meados de Março de 1985, durante uma reunião
efectuada hoje no Ministério do Equipamento Social."
"1984", "8", "Vereadores maiatos querem saber", "Que terras na Maia atravessará a auto-estrada
Porto-Famalicão?", "A Câmara Municipal da Maia põe sérias reservas ao modo como está a ser
conduzido o processo respeitante à projectada auto-estrada Porto-Famalicão, que, quase de
certeza, terá que calcorrear uma boa parte da sua área."
"1984", "9", "Consórcio vai concorrer à auto-estrada Porto-Braga", "As Câmaras Municipais
impulsionadoras da construção da auto-estrada Porto-Braga anunciaram ontem a intenção de
poderem vir a integrar um consórcio com o objectivo de concorrer à concessão da referida
obra"
"1985", "2", "Autarcas preocupados", " "Parada" a auto-estrada Porto-Famalicão-Braga?", "Foi adiada
para o dia 7 de Março a reunião pública sobre o processo da auto-estrada Porto-FamalicãoBraga que estava marcada para hoje (...)"
"1985", "2", "Um alerta da Câmara de Famalicão", "Não está a ser cumprido calendário da autoestrada", "A Câmara Municipal de Famalicão considerou preocupante a falta de cumprimento
do calendário estabelecido para a construção da auto-estrada Porto-Famalicão-Braga."
"1985", "3", " "Forças vivas" do Norte em Famalicão", "Processo da auto-estrada não pode ter mais
demoras", " "concedido" prazo de seis meses", "Confrontada com os atrasos que se estão a
verificar, por parte do Governo, quanto ao processo de concretização da auto-estrada PortoFamalicão-Braga a respectiva Comissão de Dinamização levou a efeito uma reunião [na
CMF]"
"1985", "3", "Processo começa a arrastar-se", "Auto-estrada suscita reunião em Famalicão",
"[anuncia-se a reunião - hoje na CMF - para discutir o processo da AE]"
"1985", "3", "Soares almoçou com empresários minhotos", "Auto-estrada Porto-Braga é das obras
mais prioritárias", " "
"1985", "4", "Grupo francês faz proposta para auto-estrada de Famalicão", "Rosado Correia quer
acelerar vias do Algarve", "Quatro directores do grupo francês (...) chegaram ontem ao Porto
para contactos preliminares relacionados com a construção da auto-estrada Porto-Famalicão
(...)"
"1985", "9", "Mário Soares: da capital do Minho a Campo Maior", "Situação financeira portuguesa
pode considerar-se desafogada", "Auto-estrada Porto-Braga: arranque para breve", "[Mário
Soares refere-se à situação mais controlada da inflação para sublinhar o estado mais
desafogado da economia]"
"1986", "12", "Anunciado oficialmente o respectivo concurso", "Famalicão já vislumbra a almejada
auto-estrada", "igualmente "bafejado" o troço Maia-Campo (Valongo)", "O anúncio ontem
publicado pela Brisa do concurso da construção do troço Maia-Cruz da auto-estrada PortoFamalicão foi realçado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em nota distribuída
à Imprensa"
"1986", "2", "Industriais minhotos satisfeitos pelo lançamento da auto-estrada", "A Associação
Industrial do Minho (AIM) congratulou-se pela abertura do concurso para o lançamento da
primeira fase da auto-estrada Porto-Barga e apela para que a execução da obra seja lançada
com a maior rapidez."
"1986", "4", "Doze empresas na corrida à auto-estrada Porto-Maia", "Proposta mais baixa é da "Moniz
da Maia" "Valor: dois milhões e 580 mil contos", "
"1986", "6", "Auto-estrada Porto-Famalicão avança na Segunda-feira", "(...) o ministro da
Administração Interna anunciou que na próxima segunda-feira será assinado o contrato de
adjudicação do primeiro troço da auto-estrada Porto-Famalicão."
"1986", "6", "Hoje no Governo Civil do Porto", "Auto-estrada Porto-Braga vai tornar-se irreversível",
"[a Brisa informa sobre a empreitada da A3 entre Porto-Águas Santas]"
"1987", "10", "Investimento de 14,5 milhões de contos", "Vão abrir concursos para a ponte de Viana e
lanço de auto-estrada", " "
"1987", "11", "Auto-estradas: o fim da distância", "Maia e Famalicão acautelam-se. Santo Tirso
afectado por atrasos", "A maravilha das auto-estradas Porto-Braga e Porto-Amarante pode

transformar-se em alguns pontos num grave pesadelo se as autoridades municipais não
acautelarem as pressões urbanísticas e industriais."
"1987", "12", "JAE comemorou 60º aniversário", "Auto-estrada Braga-Setúbal estará concluída em
1992", "prometeu o ministro Oliveira Martins", "[o presidente da república, Mário Soares, tece
elogios ao PRN, o qual considera, irá colocar Portugal ao nível da Europa]"
"1987", "5", "Adjudicados dois novos sublanços", "Auto-estrada Porto-Braga é indispensável à
região", "realçou Cavaco Silva na capital do Minho", "[Cavaco Silva refere-se à importância do
eixo para o desenvolvimento da indústria têxtil e da calçado, bem como para o
desenvolvimento das potencialidades turísticas da região]"
"1987", "8", "Auto-estrada avança célere no município de Famalicão", " "è com grande expectativa
que se espera que em 1989 a auto-estrada possa abrir ao tráfego, pois a actual estrada nacional
entre o Porto e Braga, mais do que uma via para o fluir do tráfego, é uma rua urbana onde, com
desespero, não se anda, mas se marca passo" [disse o presidente da CMF]"
"1987", "8", "Maia responde à AIM", "Apenas se lamentou indefinição do traçado da nova autoestrada", "[Vieira de Carvalho comenta a falta de informação clara quanto ao traçado da AE na
Maia, para a qual se reservaram espaços no município há já vários anos, sem saber muito bem
por iria passar]"
"1988", "10", "Se o tempo se mantiver seco", "Auto-estrada Porto-Maia concluída no próximo mês",
"[próximo mês o lanço Porto-Maia e para o próximo ano Porto-Cruz, diz a Brisa]"
"1988", "11", "Edilidade vai solicitar subsídio governamental", "Construção da auto-estrada prejudica
vias municipais", "[CMF pede um subsídio de 57 mil contos ao Governo para reparar as
estradas municipais danificadas com a utilização pelos camiões na construção da AE, bem
como para levar a cabo um estudo de impacte]"
"1988", "5", "Em Outubro entre ao serviço o sublanço Porto-Maia", " "
"1988", "6", "Auto-estrada Porto-Maia abrirá até ao fim do ano", " "
"1988", "7", "Auto-estrada vai incluir duas variantes em Celeirós", "[uma será IP e ligará a Guimarães
e a outra será uma via rápida urbana]"
"1989", "10", "Brisa chama PSP à Rua do Dr. Júlio de Matos", "Moradores "isolados" pedem
passagem para peões", " "
"1989", "10", "Na Rua do Dr. Júlio de Matos", "Moradores "isolados" pelo avanço da auto-estrada",
"Contestatários pedem apenas uma passagem para peões", "
"1989", "10", "Por danos causados nas suas estradas", "Famalicão exige 90 mil contos", "[Depois de
concluído o estudo sobre o impacte da construção da A3, Famalicão exige indemnização de 90
mil contos]"
"1989", "11", " "Não há bela sem senão!" "Famalicão e Santo Tirso apontam os "espinhos" da "rosa"
"(...) Famalicão e Santo Tirso questionam-se sobre o aproveitamento que se tirará de um troço
construído sem o devido suporte ao nível de vias complementares. [3 dias depois da
inauguração]"
"1989", "11", "Auto-estrada Porto/Famalicão será aberta depois de amanhã", "Moradores fazem
abaixo-assinados", "
"1989", "11", "Cavaco inaugura auto-estrada Porto-Famalicão", "Um sonho de décadas será hoje
percorrido pelo prof. Cavaco Silva (...) Acontecerá que uma nova realidade se abre aos
nortenhos que vêem, deste modo, encurtar-se uma distância (...) que muito atrasava as
constantes deslocações numa zona predominantemente industrial."
"1989", "11", "Porto-Famalicão - 27 quilómetros de auto-estrada", "Aqui os empresários não estão à
espera do guarda-chuva governamental", "vincou Cavaco Silva ", "A auto-estrada "chamada
desejo" entre Porto e Vila Nova de Famalicão foi inaugurada ontem (...)"
"1989", "2", "Moradores "sem eira nem beira" "Auto-estrada custa a passar pela Viela de Lamas",
"[Moradores destas artérias no Porto, reclamam devido à destruição das suas áreas de
residência, sem que lhes seja resolvido o problema de habitação]"
"1989", "2", "Traçado da auto-estrada suscita contestação em Sezures e S. Pedro", "Não querem um
"muro" a dividir as suas terras", "[Moradores de algumas freguesias de Vila Nova de

Famalicão e Braga reuniram-se para discutir os efeitos que a AE poderá produzir nas suas
terras]"
"1989", "3", "Inaugurados os primeiros sublanços da uma auto-estrada no Norte", "Governo está já a
pensar na ligação Braga-Valença", "disse o primeiro-ministro no Porto", " "Não entendo como
foi possível que, durante tanto tempo, se esquecesse, em matéria de vias de comunicação, uma
região que tanto produz, que tanto exporta e que tanto cresce" [disse Cavaco Silva na
inauguração dos lanços Porto-Águas Santas e daqui para a Maia]"
"1989", "3", "Traçado da auto-estrada preocupa deputado", "A questão do traçado da auto-estrada
Porto-Braga, designadamente no troço Cruz-Celeirós, continua a preocupar as populações da
zona, tanto mais que escasseia a informação oficial sobre o assunto."
"1989", "4", "Deputado tenta alterar traçado da auto-estrada", "[Barbosa da Costa expõe o facto na
Assembleia da República]"
"1989", "6", "Autarca esteve reunido com responsável da JAE", "Auto-estrada para o Porto estará
concluída até 1991", "informou Mesquita Machado", "
"1989", "8", "Rivalidades que já vêm de trás", "Auto-estrada Porto/Braga um nó difícil de desatar",
"[referem-se velhas rivalidades entre a freguesia da Trofa e a CM de Santo Tirso]"
"1989", "9", "Depois de longos anos de espera", "Auto-estrada Porto/Famalicão estará concluída em
Dezembro", "Brisa revelou ao JN que prolongamento até Braga começará no próximo Verão",
"Para quem esperou muitos e muitos anos, o desfecho está próximo. Já só faltam três escassos
meses para ficar concluída a tão reclamada auto-estrada (...)"
"1990", "1", "Auto-estrada Porto-Braga: via para a desorientação", "[critica-se a sinalização à saída da
A3 para quem se quer dirigir para Guimarães]"
"1990", "10", "Cada município "puxa a brasa à sua sardinha" "Arcos pretende auto-estrada a montante
de Ponte de Lima", "(...) há três hipóteses em estudo para o troço da auto-estrada entre Braga e
Valença, a Câmara dos Arcos de Valdevez decidiu tornar pública a reclamação de um trajecto
que passe perto da sede do concelho, a montante da vila de Ponte de Lima."
"1990", "10", "O caso da auto-estrada", " "Se não se entendem o dinheiro vai para outro lado" ", "[diz
o ministério que, ou resolvem o problema, ou começam a de Évora]"
"1990", "10", "Opção mais provável tira todo o encanto ao rústico", "Auto-estrada pode "despistar-se"
em cima de S. Pedro de Oliveira", "População aponta o monte para remissão do "pecado"
"[traçado ameaça a riqueza agrícola e rústica da freguesia]"
"1990", "11", "Cresce o consenso em torno da opção "Leste 1" "Associações de defesa do ambiente
querem auto-estrada pela montanha", " "
"1990", "11", "Estudos esquecidos nas gavetas fogem às linhas ... tortas", "Sublanço Santiago da
Cruz-Cabreiros afinal tinha outras alternativas", "Estudos prévios muito antes de terem
aparecido as quatro soluções técnicas para os sublanços Cruz/Cabreiros/Santiago, Braga, da
responsabilidade da Brisa, através da Consulplano, propunham alternativas mais razoáveis ao
interesse da maioria das populações a abranger pela auto-estrada."
"1990", "11", "Freguesia de Priscos defende solução mista", "[em Braga Prisco defende uma solução
entre as duas propostas existentes]"
"1990", "3", "Auto-estrada para Famalicão irá a concurso este ano", "promete a Brisa, que realiza o
projecto", "
"1990", "3", "Problemas à volta da construção da A3", "Casas a ameaçar derrocada foram esquecidas
pela Brisa", "[na Maia]"
"1990", "6", "Braço da auto-estrada chega ao "Conde Ferreira" ", "[no Porto]"
"1990", "8", "Ponte da Barca insatisfeita com as ligações rodoviárias", "Para Gastão Guimarães,
presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, continua no segredo dos deuses o traçado e
a execução da auto-estrada Braga-Valença, com os nós rodoviários às sedes dos municípios Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura e Melgaço - cada vez mais longe do
país."
"1990", "9", "Auto-estrada Braga/Valença", "Municípios do interior e litoral disputam o "melhor"
traçado", "Todos a querem perto de si...", "O desenvolvimento futuro do distrito de Viana do

Castelo depende, em grande parte da rápida execução de um plano de itinerários principais que
facilitem o trânsito dentro da região e a aproximem do resto do país e da Europa."
"1991", "1", "Auto-estrada "na mira" da Associação Industrial", "A Associação Industrial do Minho
pretende que o troço entre Santiago da Cruz e Braga da auto-estrada seja iniciado e concluído
ainda no corrente ano."
"1991", "12", "Auto-estrada", "[debate na Universidade Minhota do Autodidacta]"
"1991", "12", "Câmaras da Barca e de Arcos puxam a brasa à sua sardinha", "Situação conciliatória
ainda pode ser encontrada", "[reclamam que a auto-estrada passe próximo dos seus concelhos]"
"1991", "12", "Prosseguem as movimentações sobre o traçado da auto-estrada Braga-Valença",
"Câmara Municipal reclama solução próxima da cidade", "Ao tomar conhecimento de que
certas personalidades estão empenhadas em sugerir um traçado da auto-estrada na região a
montante de Ponte de Lima, a Câmara Municipal de Viana do Castelo decidiu, por
unanimidade, avançar com um processo que demonstre ao Governo a justeza de uma solução
diferente, que faça com que o IP1 passe próximo da cidade de Viana capital de distrito"
"1991", "12", "PSD organizou debate sobre a auto-estrada Braga-Valença", "Via transversal é
prioritária para o desenvolvimento regional", "defendeu o director distrital da JAE", "[debate
em Viana]"
"1991", "12", "Traçado da "Braga-Valença" desagrada à Associação Turística", "[a associação de
turismo de habitação (sediada em Porte de Lima) dirige-se à câmara de Viana sugerindo um
traçado intermédio entre os dois municípios]"
"1991", "2", "Jornadas do Alto Minho", "Trajecto da auto-estrada "aqueceu" sessão inaugural", "[o
presidente da CMV defende que a auto-estrada deve passar entre Viana e Ponte de Lima]"
"1991", "3", "Governo deve tomar rápida decisão sobre o arranque da auto-estrada", "recomenda a
Assembleia Distrital", "[moção de recomendação para o Governo]"
"1991", "3", "Já há quatro propostas para a mesma rodovia", "Brandara quer "empurrar" auto-estrada
para o litoral", "A Junta de Freguesia de Brandara (Ponte de Lima) tomou uma atitude de
intransigência perante a versão de um novo desvio do traçado da futura auto-estrada entre
Braga e Valença, aumentando, desta forma, a polémica em torno dessa importante obra
pública."
"1991", "6", "Auto-estrada Braga/Valença já tem traçado definitivo", "Passará entre Viana e Ponte de
Lima", "
"1992", "1", "Novas auto-estradas farão progredir todo o Alto Minho", "O Alto Minho será servido,
daqui a quatro anos, em 1996, por duas auto-estradas - uma no interior, por Ponte de Lima, e
outra no litoral, que passará em Viana [e prossegue com a referência aos eixos transversais
previstos, entre eles a ligação a Ponte da Barca e Arcos de Valdevez - o presidente da Câmara
de Viana em conferência de Imprensa nos Paços do Concelho]"
"1992", "6", "Ferreira do Amaral convenceu autarcas", "Auto-estrada Braga-Valença - traçado pelo
interior", "Viana obtém compensações", "O presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo deixou de exigir que a auto-estrada Braga-Valença passasse pela sua cidade. Em troca,
o ministro Ferreira do Amaral prometeu-lhe outra auto-estrada, uma via rápida, e quatro faixas
na via rápida Porto-Valença, em fase de construção."
"1992", "7", "Caos na portagem de Santiago da Cruz", "As obras de reconversão e melhoramento do
piso da EN 14, entre a cidade de Braga e a portagem da auto-estrada está a provocar o caos,
resultando, diariamente, o congestionamento e grandes bichas de automóveis"
"1992", "9", "Futura auto-estrada "foge" a Vila Verde", "Autarcas pedem uma entrada", "A população
de Vila Verde corre o risco de ter de se deslocar a Braga ou a Ponte de Lima para entrar na
futura auto-estrada (...)"
"1993", "1", "Auto-estrada do Porto a Braga entrou na recta final", "Sublanço concluído no início de
1994", "
"1993", "10", "Auto-estrada "ataca" com pedregulhos", "Populações têm medo de um ... dilúvio sobre
as casas. Primeiro foram os rebentamentos de "estoura corações". Depois veio o barulho
ensurdecedor das máquinas, dia e noite. Agora, com as sequelas dos enxurros das últimas
chuvadas, surge o espectro de um ... dilúvio."

"1993", "11", "Santiago da Cruz ameaça cortar a auto-estrada", "A Brisa continua a faltar com a
promessa dada à população de Santiago da Cruz, Famalicão, quanto às obras de arranjo de
caminhos e condutas de água."
"1993", "12", "Reclamada a reparação das vias estragadas pelas obras da "A3" ", "[a construção do
lanço Santiago da Cruz-Braga deixou muitas vias danificadas]"
"1993", "2", "Ponte da Barca constrói variante", " "
"1993", "2", "Trânsito é caótico numa cidade-encruzilhada", "Famalicão foi sempre o centro de um
dos principais eixos de acesso ao Alto Minho. Mas, com o aumento do tráfego rodoviário e
uma saída da auto-estrada, a situação tornou-se dramática."
"1993", "3", "Acesso à auto-estrada preocupa Barroselas", "[preocupada porque corre o risco de ser
cortada ao meio]"
"1993", "3", "Ferreira do Amaral promete para 1996 ligação Porto-Valença em menos de 45 minutos",
"É a "revolução tranquila à portuguesa", disse o ministro", "[em visita às obras no Norte do
país]"
"1993", "3", "Ponte Valença-Tuy abre antes do Verão", "anuncia hoje Ferreira do Amaral", "
"1993", "5", "Variante une cidade à auto-estrada", "[conclusão da primeira fase até Dezembro]"
"1993", "6", "Terrenos da auto-estrada com indemnizações atrasadas", "As indemnizações devidas
pela expropriação dos terrenos para o último troço da auto-estrada Porto-Braga ainda estão por
liquidar (...)"
"1994", "1", "Auto-estrada chega à cidade com uma "bagagem" de problemas", "Só o nó de MartimCabreiros estará funcional para o escoamento. A A3 chegará em breve a Braga com a abertura
ao tráfego do sublanço construído desde Santiago da Cruz. Mas traz já na "bagagem" uma série
de problemas, devido à falta temporária de melhores condições de escoamento nas suas
entradas e saídas a partir da capital do Minho."
"1994", "10", "Automobilistas desesperam para entrar na cidade", "De Braga ao Porto é uma
maravilha, depois...", "Circular na auto-estrada Braga-Porto é, reconheça-se, uma pequena
maravilha, sobretudo desde que a zona de Águas Santas passou a dispor de quatro faixas de
rodagem, altura em que a A4, vinda de Penafiel, entronca com a A3. O pior é quando o
condutor tem de entrar na cidade do Porto... É o caos!"
"1994", "10", "Meia hora é o tempo que se perde de automóvel nas saídas da A3 para a cidade de
Braga", "É uma "seca" que, afinal, desfaz a grande vantagem...horária que a A3 introduziu nas
ligações entre o Porto e a capital do Minho e vice-versa. Tudo porque não chegaram... a tempo
e horas os acessos alternativos de e para aquela via rápida, na área de Braga."
"1994", "10", "Nó da auto-estrada a norte de Ponte de Lima", "Autarcas reuniram com BRISA e JAE
mas voltam a encontrar-se dentro de dois meses. Os autarcas da Associação de Municípios do
Vale do Lima acompanhados pelo governador civil do distrito, avistaram-se, em Lisboa, com
os responsáveis da BRISA e da JAE, por causa do traçado do IP1 e do IC28 na zona de Ponte
de Lima. Parece assente que o nó da auto-estrada ficará a norte de Ponte de Lima."
"1994", "11", "Inquérito administrativo às obras da auto-estrada", "Processo visa colher reclamações
para reparação de eventuais danos. É um processo que está a ser orientado pela Câmara de
Braga. Trata-se de fazer chegar à autarquia as reclamações sobre eventuais danos causados
pelas obras da auto-estrada, na área do município bracarense. Mas, ao que parece, o
procedimento em curso tem sido pouco badalado nas zonas com interesse na matéria."
"1994", "12", "Pontes e auto-estradas vão aproximar o Alto Minho e Espanha", "Perto da quadra
natalícia, Cavaco Silva percorreu, ontem, o distrito de Viana do Castelo, fazendo o papel de Pai
Natal, e levando no saco das prendas muitas estradas e outras tantas pontes."
"1994", "2", "Auto-estrada esconde um "muro de lamentações" "Agricultores de Oliveira com
colheitas estragadas e campos transformados em autênticos pantanais", "As obras do sublanço
da auto-estrada Santiago da Cruz/Braga estão a ser um calcanhar-de-aquiles para muitos
moradores circunscritos àquele troço da A3. Desta vez populares da freguesia de S. Pedro de
Oliveira, às portas da cidade de Braga, queixam-se de avultados estragos na agricultura, em
resultado dos trabalhos de remoção de terras."
"1994", "3", "Auto-estrada até às portas da cidade", "Abertura do último troço alivia o trânsito e aflige
os expropriados", "[inaugurado o último lanço, à noite, ...]"

"1994", "5", "Obras começam a "curar sequelas da auto-estrada", "Aguarda-se ainda a implantação da
barreira de protecção sonora", "Depois de vários protestos de que o JN se fez eco, chegou,
parcialmente, a "bonança" às populações que, na área de Braga, foram afectadas pelas
"sequelas" deixadas com a construção do sublanço da auto-estrada nº3 (A3), entre Cruz e a
capital do Minho."
"1994", "7", "Nova ponte de Valença - aniversário sem acessos", "JAE promete fazer acessos até final
do ano", "Faz hoje um ano que foi inaugurada e abriu ao trânsito a nova ponte internacional
Valença-Tuy. Foi o princípio do fim do martírio da passagem da fronteira mais movimentada
do país. Mas, um ano depois, a ponte continua ainda sem os acessos definitivos."
"1994", "7", "Via Rápida para o Porto pronta de dois anos", "No rol dos acessos, a prioridade vai para
a ligação a Ponte da Barca, segundo anunciou o ministro Ferreira do Amaral. Depois de se
reunir com os presidentes das autarquias, o ministro das Obras Públicas anunciou os acessos
prioritários para a região alto-minhota: via rápida que ligará o Porto a Viana (IC1), dentro de
dois anos, IC28, transversal de Viana do Castelo a Ponte da Barca (...)"
"1995", "4", "Brisa esqueceu-se dos caminhos de servidão", "População protesta e bombeiros vêem-se
aflitos para passar com os auto-tanques", "A vasta área florestal abrangida pela auto-estrada
nº3, entre Famalicão e Braga, tem caminhos de servidão intransitáveis. A rectificação destes
acessos ficou por "conta e risco" dos responsáveis pela A3. Só que a auto-estrada já rola e...
rende sem que haja ainda condições de acesso à floresta da zona. É uma "situação caótica" que
prejudica agora o combate aos fogos."
"1995", "4", "Lançadas empreitadas para auto-estrada até Ponte de Lima", "Nova via deverá chegar à
vila limiana nos começos de 1997", "A Brisa/Auto-estradas de Portugal acaba de abrir três
concursos para a realização de outras tantas empreitadas da A3 (Porto-Valença), nos sublanços
Braga/En201 e En201/Ponte de Lima. Com estas obras, a nova via deverá chegar à vila limiana
nos começos de 1997."
"1995", "5", "Ainda por pagar terrenos da auto-estrada", "Donos das terras expropriadas desanimados
com tão grande demora", "[proprietários consideram que já decorreu tempo a mais]"
"1995", "8", "Portugal já não viveria sem as auto-estradas", "sublinhou Ferreira do Amaral, no
lançamento do novo troço Braga/Ponte de Lima", "
"1996", "1", "A3 Ponte de Lima-Valença à espera de decisões políticas", "Para estar pronta em 97/98,
exigem-se opções governamentais até Março", "Prometida inicialmente para este ano e adiada,
depois, para 1997, a conclusão da auto-estrada Porto-Valença (A3) está dependente de
importantes decisões políticas quanto ao seu troço final, entre Ponte de Lima e Valença. Se
essas deliberações forem tomadas até Março, a BRisa ainda pode acabar a obra em finais de 97
ou em princípios de 98."
"1996", "12", "Mais 33 milhões de contos para "novas" auto-estradas", "A Brisa - Auto-estradas de
Portugal S.A. adjudicou ontem dez novos contratos de empreitadas relativos a oito autoestradas (...). Todas as obras deverão estar concluídas até meados de 1998, destacando-se a
chegada a Valença da A3 (...)"
"1996", "12", "Ponte de Lima-Braga: auto-estrada pronta em 1997", "Já adjudicadas todas as
empreitadas do último troço da ligação até Valença, a concluir em 1998", "A construção do
troço da auto-estrada (A3) entre Braga e Ponte de Lima deverá estar concluído em finais do
próximo ano, muito provavelmente em Novembro ou Dezembro. O restante troço daquela via,
até Valença, deverá estar pronto no primeiro semestre de 1998. Para cumprir estes objectivos, a
Brisa entregou as obras a uma dezena de empreiteiros."
"1996", "5", "Auto-estrada "chegou" a Guimarães", "[João Cravinho promete A3 até Valença em 1998
e a A7 até Chaves em 1999!]"
"1997", "10", "Auto-estrada quase a chegar a Ponte de Lima", "O lanço de ligação a Anais será
inaugurado em Novembro enquanto o troço até Valença abrirá em Maio de 1998", "
"1997", "11", "Auto-estrada até Ponte de Lima abre no próximo Sábado", "Último troço da A3, até
Valença, será inaugurado em Maio de 1998", "
"1997", "11", "Ponte de Lima e Porto finalmente ligados por auto-estrada", " "
"1997", "5", "Auto-estrada em bom andamento rumo a Espanha", "O sublanço da A3 desde a
portagem bracarense até ao nó de união com a EN201 está quase pronto, e a Brisa garante a
ligação a Ponte de Lima até Agosto"

"1997", "6", "A3 até Ponte de Lima abrirá no próximo mês", "João Cravinho e Fraga Iribarne visitam
obras da auto-estrada do Porto a Valença", "
"1997", "7", "Auto-estrada mais perto de Valença", "Ministro João Cravinho inaugura hoje sublanço
de 20 quilómetros entre o "nó" Martim-Cabreiros e a EN201, já nos limites de Vila Verde com
Ponte de Lima", "A Auto-estrada nº2 (A3) já tem mais 20 quilómetros por conta. É o sublanço
que vai do chamado "nó" Braga-Oeste, em Martim-Cabreiros, à estrada nacional 201, em
Anais, na parte sul do Município de Ponte de Lima, em zona que faz limite com Vila Verde.
Hoje mesmo será aberto ao tráfego, com a presença do próprio ministro do Equipamento, João
Cravinho."
"1998", "1", "Cidade abre atalho para a auto-estrada", "Variante sul está quase pronta, mas o
Município espera a boleia da concessionária Brisa para concluir o projecto daquela via",
"[vereador de trânsito da CM Braga vai lembrando que a CM está a cumprir a sua parte, e que
esperam que a Brisa e a JAE cumpram as suas, fazendo uma descrição em pormenor das
obras]"
"1998", "1", "Ponte de Lima em Lisboa por causa das portagens", " "
"1998", "10", " "Buzinão" reivindicou mais acessos à A3", "Via de ligação à auto-estrada volta a ser
exigida por 21 juntas de Barcelos, Vila Verde e Ponte de Lima", "
"1998", "11", "Autarcas avivam promessas recentes", " "Viagem a Vigo é mais barata que ao Porto",
destacou presidente da Câmara de Arcos", "Autarcas do Vale do Lima são hoje recebidos por
Maranha das Neves, secretário de Estado das Obras Públicas, a quem lembrarão recente
promessa governamental sobre o eixo viário transversal (IP9 e IC28) da região [João Cravinho
tinha prometido que a obra iria a concurso até ao final deste ano]"
"1998", "2", "Para mais estradas é preciso dinheiro", "Ministro João Cravinho diz que não está a
ameaçar mas apenas a explicar a necessidade de portagens", "[o ministro refere que as
reclamações por parte de Daniel Campelo, porque ele compreende porque se pagam portagens,
o que está em causa são os projectos de desenvolvimento regional]"
"1998", "2", "Ponto crítico no alto de Romarigães", "[área panorâmica será arrasada porque fica muito
caro fazer um túnel]"
"1998", "2", "Reduzir portagens sobe os impostos", "João Cravinho diz que é a única solução para
satisfazer os pedidos existentes e os que podem vir a seguir", "[assim explica João Cravinho,
mas a Associação de Municípios do Vale do Lima, quer a suspensão das portagens até à
conclusão das vias alternativas na região]"
"1998", "2", "Treze empreitadas "aceleram" na A3", "Estaleiro contínuo ao longo de 30Km, entre
Ponte de Lima e Valença, procura garantir que a auto-estrada esteja pronta até Maio", "(...)
toda a gente sabe que a via terá de estar concluída já em Maio, antes do fim do prazo, por causa
da "Expo" "
"1998", "2", "Vila Verde acelera pedidos para ter auto-estrada à mão", "Municípios vizinhos
concordam com a ideia e também fazem coro no apelo (...) para a criação de mais um nó",
"[presidente da Câmara reclama um nó, sugere local e diz ter o apoio de Terras de Bouro e
Amares]"
"1998", "3", "Auto-estrada "adoça" caramelos de Espanha", "Mas a A3, que em Maio ligará o Porto à
Corunha, já faz estragos entre os comerciantes de Tuy e Valença do Minho", "Os portugueses
continuam a ir a Tuy comprar chocolates, caramelos e encher os depósitos dos seus carros. E
os galegos a atravessar a ponte, que une Tuy a Valença do Minho, quase, diariamente, na mira
dos candeeiros, têxteis e cutelarias. Mas uma coisa é certa: de um lado e do outro, o negócio
está frouxo, por causa da auto-estrada entre o Porto e Valença (A3), que, em Maio levará os
portugueses direitinhos a Vigo."
"1998", "3", "Caminhos de Santiago em ferrugem e asfalto", "Ligação por auto-estrada será gora uma
realidade tardia", "De comboio, só mesmo para um passeio bem pausado", "A passo de caracol,
o asfalto português vai avançando para Norte, em forma de auto-estrada. Tem há muito tempo
encontro marcado com a Autovia do Atlântico, que espera em Tuy a dignificação do eixo
rodoviário do Oeste peninsular. Mas a coisa está para breve, o que já não é mau. O mesmo não
se pode dizer da ligação por caminho-de-ferro, assente em trilhos de eficácia enferrujada: de
comboio nem pensar ir do Porto à Galiza, ou vice-versa, a não ser que se tenha todo o tempo
do mundo."

"1998", "4", "Juntos conquistaremos a estrada do futuro", "O Alcaide de Vigo garante que o Eixo
Atlântico vai acabar por eliminar as barreiras que separam portugueses e galegos", "[Manuel
Perez, presidente do Eixo Atlântico, pretende concretizar três objectivos no seu mandato:]
consolidar definitivamente o "eixo Atlântico, contribuir para que os galegos e portugueses
percebam a sua importância e autoridade, fazer do Eixo uma euro-região, que sirva para
equilibrar aquilo que considera "as forças da globalização" "
"1998", "5", " "Guerra" entre Câmara e Governo atrasou andamento das obras", "[a ligação da A3 ao
IP9 foi alvo de várias contestações por parte da CMPL o que atrasou a obra, diz responsável da
Brisa]"
"1998", "5", "AE da amizade une irmãos ibéricos", "António Guterres e José Aznar inauguraram novo
lanço da A3 reafirmando vontades de maior cooperação entre os dois países", "
"1998", "5", "Arcos impaciente com apertos viários", "Além da auto-estrada inaugurada, presidente da
câmara diz que precisam do eixo transversal do Vale do Lima", "
"1998", "5", "Auto-estrada é um chamariz para investir em Ponte de Lima", "Coma A3, o concelho
tornou-se mais atractivo pelo que, a revisão do PDM compreende quatro pólos industriais,
estando previsto mais um"
"1998", "5", "Brisa apresenta troço da A3 de Ponte de Lima a Valença", "Concessionária das autoestradas mostra aos jornalistas 28Km da via a inaugurar dois dias antes da abertura da Expo", "
"1998", "5", "JN testou ontem o novo piso da A3, entre Ponte de Lima e a fronteira, que será hoje
inaugurado por Guterres e Aznar", "[informação sobre o percurso e anúncio da inauguração]"
"1998", "5", "Portugal e Espanha mais perto", "Atrasada vários anos, a abertura do último laço entre
Ponte de Lima e Valança completa a primeira ligação entre os dois países", "[refere-se a
presença de António Guterres e José Maria Aznar, numa inauguração entre a Corunha e Porto e
Lisboa - Expo] "
"1998", "5", "Reclamação da "Valima" foi nuvem na festa", "[autarcas da Associação do Vale do
Lima criticam o Governo por não ter cumprido com as promessas feitas sobre os restantes
acessos na região]"
"1998", "6", "Brisa deve um milhão a expropriados da A3", "Proprietários esperam por 20% das
verbas acordadas e ainda em dívida pela empresa", "
"1998", "8", "Ninguém "encontra" o caminho para Valença", "É fácil para qualquer automobilista
chegar da Galiza a Lisboa. No sentido inverso, porém, muitos se perdem ao entrar no Porto",
"[falta de sinalização nos acessos à A3]"
"1998", "9", "Arcozelo queixa-se da estrada nacional", "Populares contra o estado da via e dizem que
a degradação deve-se às obras da A3", "
"1998", "9", "Buzinão sai à rua por novos acessos", "Autarcas de Barcelos, Vila Verde e Ponte de
Lima dispostos a outras formas de luta", "Os autarcas das freguesias que reivindicam a criação
de novos acessos à auto-estrada Porto-Valença estão divididos a enveredar por novos processos
de luta. Para além dessa pretensão, os representantes de mais de 20 freguesias querem ver
melhorados os pavimentos das estradas que atravessam as suas freguesias (...) Um buzinão está
já agendado para o próximo dia 8 [em Barcelos]"
"1998", "9", "Uma auto-estrada boa para turismo", "Verde Minho vê na A3 a oportunidade de apostar
em novos mercados", "[o presidente da Região de Turismo Verde Minho, com sede em Braga
refere que a A3 é "oportunidade única" para se apostar "em novos mercados emissores de
turistas" "

Auto-estrada Porto-Amarante (A4) / Itinerário Principal Matosinhos-Quintanilha
(IP4)
"1981", "2", "IP4 mobiliza Câmaras", "Os presidentes das câmaras de Vila Real e Mirandela,
respectivamente Armando Moreira e José Gama, decidiram lançar a ideia de constituição de
uma associação de municípios cujas sedes são locais de passagem do IP4."

"1982", "1", "Porto e Bragança vão ficar mais perto", "Via rápida estará concluída em 1985?", "Avia
rápida Porto-Bragança "deve ficar concluída em meados de 1985", afirmou em Vila Real o
director da delegação da Junta Autónoma das Estradas (JAE) daquela cidade."
"1982", "3", "No fim-de-semana em Vila Real", "Balsemão visita obras da via Porto-Bragança",
"Conclusão prevista para 1985"
"1983", "Via Rápida Porto-Vila Real-Bragança gera conflito", "Ou concluem a estrada ou
passaremos à acção - ameaçam municípios do Douro", "A estagnação da Via Rápida Porto/Vila
Real/Bragança "vai ser motivo de uma tomada conjunta de medidas de protesto dos municípios
do Vale do Douro" - afirmou ontem, à RDP, o presidente da Câmara vila-realense."
"1983", "1", "Rede de estradas não satisfaz", "A junta autónoma de Estradas (JAE) concluiu, em 55
anos, 627 quilómetros de novas estradas no distrito de Bragança - revelou ontem uma fonte
daquele organismo."
"1983", "10", "Estrada do Marão faz perder paciência aos que para lá estão", "Via rápida PortoBragança foi promessa eleitoralista?", "Com a estrada de Bragança a Vila Real cheia de curvas
e de buracos e com a obsoleta ligação de Vila Real a Amarante, pelo sinuoso e terrível trajecto
rodoviário pela serra do Marão, a província de Trás-os-Montes está cada vez mais longe do
resto de Portugal, não se encontrando absolutamente isolada, apenas pelo arrojo dos
automobilistas e pela robustez das peças dos seus veículos."
"1983", "10", "Via rápida Porto-Vila Real-Bragança", "Sociais-democratas do Nordeste reclamam
acção urgente do governo", ""O projecto da via rápida Porto-Vila Real-Bragança tem sido
esquecido ou não encarado com a importância que merece" - afirmam, em comunicado
conjunto, as comissões políticas distritais do Partido Social Democrata de Bragança, Porto e
Vila Real, reunidas no passado fim-de-semana."
"1983", "Anunciado mais um troço da via rápida Porto-Bragança", ""O secretário de Estado das Obras
Publicas, Eugênio Nobre, anunciou, em Bragança, o arranque no próximo ano do troço
Quintela de Lampaças-Rossas, da via rápida que liga a cidade transmontana ao Porto (o IP4).
"1984", "1", "Amarante-Campeã", "Auto-estrada estará concluída este ano", "O ministro do
Equipamento Social afirmou ontem em Penafiel que "até finais do corrente ano a auto-estrada
Amarante-Campeã, será uma realidade".”
"1984", "10", "Auto-estrada Porto-Amarante une autarcas"
"1984", "11", "Nova etapa da ligação Porto-Bragança", "Marão vai ser "dobrado" no próximo troço da
IP-4 - revelou o ministro Rosado Correia", "No Governo Civil de Vila Real tem lugar amanhã,
pelas 12 horas, o acto de adjudicação das obras de construção do troço da via rápida IP-4, entre
Amarante e Campeã, num total de 26 quilómetros, e que envolve um investimento global de
dois milhões e 100 mil contos."
"1984", "11", "Via rápida Porto-Bragança: mais um troço adjudicado", "Sonho dos transmontanos
começou a ser uma realidade bem viva", "O vice-primeiro.ministro, Mota Pinto, presidiu
ontem em Vila Real à adjudicação do troço entre Amarante e Campeã, da via rápida Porto-Vila
Real-Bragança, tendo afirmado que, "com este passo irreversível, a penetração para o interior
transmontano significará um surto de grande progresso"."
"1984", "2", "A via rápida Porto-Bragança", "A subida de alguns deputados até às terras altas de Trásos-Montes e as reuniões aí havidas com as autoridades regionais trouxeram de novo para as
páginas da Imprensa diária o problema da construção da via rápida Porto-Bragança.
Largamente apregoada na campanha eleitoral que levou a AD ao Poder, esta promessa terá
decerto espevitado a esperança das gentes transmontanas que terão começado a acreditar que o
seu isolamento tinha os dias contados. Dizia-se mesmo que em 1985 a obra estaria toda
concluída."
"1984", "2", "Auto-estrada facilitará acesso ao interior", "Troço Amarante-Campeã pronto ainda este
ano", "O ministro do Equipamento Social afirmou ontem no Porto que "o troço da auto-estrada
Amarante-Campeã estará concluído durante o corrente ano"."
"1984", "3", "Amarante-Campeã: Obras começam no fim de Outubro"
"1984", "3", "Mota Pinto em Trás-os-Montes", "Auto-estrada Amarante-Campeã - construção começa
este ano", "O vice-primeiro-ministro disse ontem em Vila Pouca de Aguiar ao iniciar uma
visita a Trás-os-Montes, que "Portugal não é nem pode ser só Lisboa"."

"1984", "7", "Via rápida Lampaças-Rossas avança", "Vice-primeiro-ministro amanhã em Bragança",
"O vice-primeiro-ministro, Mota Pinto, vai assinar amanhã o contrato de adjudicação da
construção do lanço Quintela de Lampaças-Rossas da via rápida Porto-Bragança."
"1984", "9", "Auto-estrada para Braga e Amarante", "Autarquias interessadas podem "adjudicar" a
obra", "A possibilidade das autarquias interessadas poderem promover, em colaboração com
empresas e grupos económicos nacionais, um consórcio vocacionado para concorrer à
adjudicação das auto-estradas Porto-Braga e Porto-Amarante está a ser equacionada com
grandes hipóteses de concretização."
"1984", "Via rápida Porto-Bragança", "Avançam expropriações para a construção do IP4"
"1985", "1", "Ligações do Porto a Braga e a Amarante", "Brisa ganha concursos de novas autoestradas"
"1985", "2", "Estrada Porto-Bragança", "Autorizada construção de um novo troço"
"1986", "10", " De Campo a Paredes o próximo "passo" da via rápida", "Propostas do concurso a
conhecer em Novembro", "A via rápida (IP-4 / Itinerário Principal n.º 4) lá vai avançando,
lenta, mas de forma segura. Depois de se terem iniciado as obras entre Amarante e Campeã,
que no seu todo evitam a ascensão e subida da serra do Marão, eis que surge novo lanço a
concurso, e a beneficiar em muito a região do Vale do Sousa."
"1986", "10", "Ligação da ponte de Mosteirô ao nó da Castelões (IP 4)", "Via rápida garantida aos
municípios de Ribadouro", "Projecto deverá estar pronto em meados de 1988", "O secretário de
Estado das Vias de Comunicação garantiu aos quatro municípios da zona de Ribadouro (Baião,
Marco de Canavezes, Resende e Cinfães) que uma via rápida vai ser construída entre a ponte
de Mosteirô, no limite do distrito do Porto, e o nó rodoviário de Castelões, no itinerário
principal n.º 4, que ligará a cidade do Porto a Bragança. Foi definido um programa conjunto
com a JAE que prevê que o projecto esteja concluído em meados do ano de 1988."
"1986", "3", "Amarante-Campeã - troço com seis viadutos"
"1986", "7", "Via rápida no Marão está a "estrangular" caminhos", "Gentes de Gondar protestam
contra o "cerco"", "Não decorre de forma pacífica a construção de via rápida Porto/Bragança
(IP4), principalmente na zona do Marão onde as populações acusam a Junta Autónoma das
Estradas (JAE) de lhes causar grandes prejuízos ao não restabelecer as antigas vias de
comunicação."
"1986", "8", "Depois da JAE ter ignorado o "mapa autárquico"", "Via rápida do Marão passará pelas
reclamações de Gondar - garante a Direcção de Estradas de Vila Real", "Conforme o JN
divulgou há dias, as gentes de Gondar (Amarante) têm vindo a protestar contra a falta de
restabelecimento dos acessos anteriores à construção da via rápida. A nossa reportagem visitou
as obras com o eng.º Elói Ribeiro, da JAE de Vila Real, que prometeu dar satisfação à grande
maioria das reivindicações das populações daquela área."
"1987", "11", "A partir de ontem o litoral um pouco mais perto", "Abriu ao trânsito a via rápida entre
Alto de Espinho e Campeã", "Com a presença do Ministro das Obras Públicas, eng.º Oliveira
Martins, e do secretário de Estado das Vias de Comunicação, eng.º Falcão e cunha, foi aberto
ao tráfego o troço Alto de Espinho-Campeã, do itinerário principal (IP4) Porto-Bragança ."
"1987", "2", "Jardins e árvores a ladearem a auto-estrada em Valongo!", "O leitor não estará a
imaginar uma boa parte do município de Valongo transformar-se numa ampla zona arborizada
e/ou ajardinada, acompanhando o perfil de uma auto-estrada que a rasgará a partir de Águas
Santas, até à freguesia de Campo. Mas é o que, provavelmente, irá suceder, se a Câmara lograr
concretizar alguns dos projectos que acalenta."
"1987", "2", "Três milhões de contos para "endireitar" a estrada", "Em Agosto de 88 vão acabar as
"voltinhas" do Marão", "Será concluída depois a variante à cidade", "O Itinerário Principal
(IP4) é, actualmente, um dos principais motivos de esperança no desenvolvimento regional.
Dos troços que agora se encontram em construção destacamos, pela importância que têm para a
capital transmontana , a ligação a Amarante e a variante da cidade."
"1987", "6", "Auto-estrada Porto-Amarante estaleiros em fase de montagem", "Para já o lanço
Paredes-Penafiel", "Já se encontram em fase de instalação os estaleiros que irão servir de apoio
à construção do lanço Paredes-Penafiel, da auto-estrada Porto-Amarante."
"1987", "6", "Especial / Amarante", "Mais um ano e termos via rápida"

"1987", "6", "Via rápida para o Porto", "Contestada expropriações de terrenos com grande aptidão
agrícola", "Mais de meia centena de agricultores do distrito de Bragança contestaram as
expropriações de que vão ser vítimas devido à construção da via rápida Porto-Bragança."
"1987", "7", "Técnicos da Ordem dos Engenheiros visitaram o IP4", "Troço Alto de Espinho-Campeã
vai abrir no mês de Setembro", "Uma delegação de técnicos da Ordem dos Engenheiros visitou
as obras de construção do Itinerário Principal N.º 4 (IP4), a via rápida que ligará o Porto a
Bragança, para apreciarem as novas tecnologias que estão a ser utilizadas naquela estrada."
"1988", "1", "Auto-estrada Porto-Paredes", "Trabalhos em "velocidade" entre Águas Santas e
Valongo"
"1988", "1", "Construção de auto-estrada bloqueia qualidade de vida", "Bairro de Teibas (em
Pedrouços) obrigado a viver em "marcha-atrás"", "As obras de abertura da Auto-Estrada PortoAmarante estão a atrasar a vida dos moradores da Rua de Teibas, em Pedrouços, Águas Santas,
Maia, ao ponto da causar sérios transtornos à circulação pedestre e automóvel nessa via."
"1988", "1", "Obras na estrada nacional foram para estragar mais", "Para quando o IP4 no Nordeste?"
"1988", "1", "Projecto de auto-estrada semeia inquietação", "Muralha de cimento ameaça "cortar"
Valongo ao meio", "A auto-estrada Porto-Paredes está a desenvolver um complexo de
isolamento em Valongo. A via larga e o trânsito rápido não foram, pelos vistos, considerados
em função dos interesses locais. Com efeito, projecta-se "emparedar" a vila, "cortando-a ao
meio, através de uma muralha de cimento. As denúncias começaram já."
"1988", "11", "O protocolo do "muro da vergonha"", "Governo mandou emissário "arrebatar" o
documento", "Câmara de Valongo recusa o "ultimato" e denuncia "ataque político concertado"
através da EDP e da JAE"
"1988", "12", ""Voltinhas do Marão" passam a ser apenas uma cantiga", "Via rápida rompe a fronteira
que fechava todo o nordeste", "O dia 17 de Dezembro vai marcar um novo passo na história da
região transmontana, com a inauguração do troço de Marão do Itinerário Principal n.º 4 (IP4),
não tanto pelo que esta parte da obra em si representa no total do itinerário, mas pela carga
simbólica que o Marão, barreira durante tantos anos transponível a grande custo, tem na
irreversibilidade deste projecto e nas consequências de desenvolvimento que, potencialmente,
ele encerra. Nada terá sido tão decisivo até hoje para Trás-os-Montes como a aprovação e
lançamento do projecto Itinerário Principal nº 4 (IP4), obra grandiosa que, no seu total,
representa um dos maiores rasgos da engenharia portuguesa dos últimos tempos, talvez
comparável, no seu impacto, à demarcação pombalina da região do Douro _ embora aqui num
campo mais vasto e que a poderá englobar. Foram várias as vicissitudes por que passou o
empreendimento, até à definição das características e do seu traçado. Acabou por ficar assente
o seu perfil de auto-estrada do Porto a Amarante e, depois, como via rápida até ao seu termo,
na fronteira. Recentemente, ganhou o estatuto de ligação principal à Europa, pois, sem dúvida,
será o percurso mais curto e rápido, se atendermos às condições e distribuição geográficas."
"1988", "12", ""Voltinhas do Marão" passam a ser apenas uma cantiga", "Ligações à Espanha e à
Europa só agora vão além da esperança", "Armando Moreira mostra-se confiante", "O IP4 é
para Vila Real um motivo de esperança. Acordada agora para a realidade daquele caminho
aberto, a cidade bem depressa esquecerá o sonho que muitas vezes mitigou o seu sofrer, a
solidão e isolamento, e o atraso de muitos séculos, em promessas de grandes obras. Chegou a
falar-se no projecto megalómano de um túnel que faria o "milagre da queda" do Marão - túnel
que até se pagaria por ele próprio com os minerais dali retirados, num tempo em que o ferro
parecia valer ouro."
"1988", "12", ""Voltinhas do Marão" passam a ser apenas uma cantiga", "Aberta a porta ao interior há
que rasgar os corredores" "- salientam os presidentes das câmaras de Bragança, Chaves e
Mirandela", "O presidente da Câmara Municipal de Chaves, Manuel Branco Teixeira, também
se regozija pela abertura do troço do Marão do Itinerário Principal n.º 4 (IP4) e bem assim pelo
significado de toda aquela obra no contexto de Trás-os-Montes a que o seu município pertence.
Mas para o autarca flaviense as suas atenções estão mais viradas para as outras estradas,
nomeadamente o Itinerário Principal n.º 3 (IP3) e a ligação a Braga."
"1988", "12", ""Voltinhas do Marão" passam a ser apenas uma cantiga", "Via rápida amanhã
inaugurada é fenda na muralha do passado", "São 228 quilómetros que, em 1992, ligarão a
cidade de Matosinhos à de Bragança, formando o Itinerário Principal n.º 4 (IP4). Para já, foi
"ultrapassado" o Marão, uma espécie de "Cabo das Tormentas" (carga simbólica de um atraso
de muitos anos), desaparecendo assim um dos "alibis" que até aqui lhe entravaram o
desenvolvimento."

"1988", "12", "Primeiro-ministro inaugura troço IP4", "Desaparecem no sábado as "voltinhas" do
Marão", "O primeiro-ministro, prof. Cavaco Silva, desloca-se a Vila Real no próximo sábado,
para proceder à inauguração do troço do Marão do IP4 e ainda da variante à cidade daquela via
rápida."
"1988", "12", "Socialistas congratulam-se com inauguração do IP 4"
"1988", "2", "Com a via rápida aberta no fim deste ano", "Marão "rasgado" de fora a fora suscita
facilidades para o turismo", "A abertura ao tráfego do novo troço da via rápida entre Amarante
e Vila Real, que se prevê para fins do corrente ano, deverá trazer um impacto positivo nas
actividades da região, nomeadamente no sector do turismo, conforme opinião expressa pelos
responsáveis do sector."
"1988", "2", "Posição unânime da Assembleia Municipal", "Valongo não deixa um "muro" dividir as
suas gentes", "A Assembleia Municipal de Valongo aprovou quatro moções de "protesto pela
forma autoritária" como as entidades governamentais estão a tratar da construção do lanço de
auto-estrada entre Águas Santas e Campo. Os textos aprovados, em que a AM se solidariza no
processo com o executivo camarário, são da autoria da CDU, do PS, do CDS e do partido do
Governo, o PSD. Os sociais-democratas, em Valongo, propuseram mesmo levar a sua posição
por escrito, ao primeiro-ministro."
"1988", "3", "Auto-estrada preocupa valonguenses", "Harmonia urbanística perturbada pelo aterro"
"1988", "4", "Auto-estrada Porto-Amarante regista os primeiros "choques"", "Construção de túneis em
Brás-Oleiro abala "tranquilidade dos moradores", "Explosões acontecem a horas tardias protestam os locatários", "Fendas e rachadelas em paredes, vidros estilhaçados, explosões que
abalam moradias e alvoroçam a população são alguns dos acidentes que os trabalhos de
abertura de dois túneis rodoviários estão a provocar na zona de Brás-Oleiro, em Águas Santas."
"1988", "5", "Atravessamento de Valongo deverá ser pacífico", "Auto-estrada Porto-Braga vai até
Celeirós e também ligará Famalicão a Guimarães", "- uma das revelações de Falcão e Cunha ao
JN", "As cidades de Vila Nova de Famalicão e Guimarães vão ser ligadas por uma auto-estrada
complementar do percurso Porto-Braga, também este, entretanto, com uma alteração na forja:
Governo e Brisa vão negociar a ampliação da concessão no sentido de aquela via ser projectada
não até Santiago da Cruz (Famalicão), mas Celeirós, em Braga - revelou ao "Jornal de
Notícias" o secretário de Estado das Vias de Comunicação, Falcão e Cunha."
"1988", "5", "Lanço da auto-estrada Águas Santas-Campo", "Câmara de Valongo aguarda resposta às
suas contrapropostas", "Os problemas relacionados com a construção da auto-estrada (lanço
Águas Santas-Campo) têm suscitado por parte da população daquela zona e da Câmara
Municipal da Valongo uma série de protestos, que culminou com a apresentação de
contrapropostas por parte do Executivo camarário."
"1988", "8", "Câmara de Valongo em reunião permanente", "Se Governo não ceder "muro de
vergonha" é hoje mesmo derrubado"
"1988", "8", "Câmara de Valongo foi a Lisboa reunir com a Brisa", "Outeiro do Linho não só alarga
como duplica passagem inferior", "Um estranho desfecho de uma reunião em Lisboa entre o
presidente da Câmara de Valongo e a Administração da Brisa domina neste momento a
situação (no papel) da construção do sublanço Águas Santas-Campo da já polémica autoestrada Porto-Amarante. Com efeito, os administradores da Brisa não só acabam de concordar
e dar razão às posições assumidas por Valongo, como se mostraram espantadas com o ponto da
situação das obras no terreno. O que, neste caso concreto, leva a pensar em interesses alheios
aos objectivos da obra e - o que é pior - a "poderes paralelos" em todo o processo."
"1988", "8", "Governo não responde a Valongo", "Vai "brindar" com um muro o "bolo" da autoestrada?" "Câmara garante: "Não passará!"", "A Câmara de Valongo está disposta a derrubar
aquilo que de incorrecto a Brisa e a Junta Autónoma de Estradas (JAE) construírem,
relacionado com o troço da auto-estrada Porto-Amarante que, ao que tudo indica, irá atravessar
a vila a meio, dividindo-a com um morro de terra de vários metros de altura. Isto acontecerá se,
entretanto, a audiência solicitada há mais de um ano pela Autarquia ao secretário de Estado das
Vias de Comunicação continuar adiada."
"1988", "8", "Valongo não chegou a vias de facto", "Governo fez marcha-atrás", ""Telex" da Brisa
suspendeu a obra", "O Governo efectuou, ontem, um recuo aparente na questão dos trabalhos
da passagem inferior prevista para o Outeiro do Linho, integrante do troço Águas SantasCampo, da auto-estrada Porto-Amarante. A Câmara Municipal de Valongo não aceita a obra, e

contra ela convocou mesmo para ontem uma acção de demolição dos alicerces já feitos, "em
defesa dos inalienáveis interesses dos que nasceram e residem em Valongo"."
"1988", "9", "Câmara de Valongo optimista...", "Diálogo pode derrubar o "muro da vergonha""
"1989", "4", "Falta uma estrada entre Penafiel e Talhadas", "Autarcas do nordeste Aveiro querem via
que ligue IP4 ao IP5", "Autarcas dos concelhos do Nordeste do distrito de Aveiro
reivindicaram hoje a construção de um itinerário complementar, entre Penafiel e Talhadas,
ligando IP4 ao IP5."
"1989", "6", "Dezenas de quilómetros sem um telefone de emergência", "IP4: Atravessar o Marão é
uma aventura arriscada", "Pedras rolantes "mimoseiam" os pára-brisas"
"1989", "8", "Auto-estrada Porto-Amarante", "Obras do lanço Campo-Paredes somam atrasos e
prejuízos", "Governo quer transferir a concessão para a "Brisa"", "Parte integrante da futura
auto-estrada "Porto-Amarante", as obras no lanço "Campo-Paredes" estão a sofrer um
preocupante impasse, atrasando-se a conclusão dos trabalhos, ao mesmo tempo que implicam
prejuízos para os empreiteiros a quem foram adjudicadas."
"1990", "10", "Entre Golfeiras (Mirandela) e Pontão de Lamas (Macedo de Cavaleiros)", "Adjudicada
a construção de mais um troço do IP4", "Os lanços que faltam serão postos a concurso em
1991", "Numa sessão deveras participada a que presidiu o ministro das Obras Públicas,
Ferreira do Amaral, e que decorreu ontem no Auditório Municipal de Mirandela, teve lugar a
cerimónia oficial de assinatura do contrato de adjudicação com vista à construção do troço do
Itinerário Principal n.º 4 (JPM) entre Golfeiras (Mirandela) e Pontão de Lamas (Macedo de
Cavaleiros)."
"1990", "11", "Avanços e recuos dos itinerários principais", "A todas as promessas de futuro opõemse os atrasos do passado", "A construção da rede viária que atravessará e servirá a região
transmontana tem conhecido diversas promessas e adiamentos que, embora agora tenham a
garantia das afirmações dos responsáveis governamentais, continuam a ser consideradas como
ténues e pouco arrojadas, pois não acompanham, no seu andamento, as necessidades e anseios
da região."
"1990", "11", "Lanço Campo-Penafiel - Realidade no próximo ano", "Garantiu Ferreira do Amaral",
""A obra está feita; não é para recordar mas para ser utilizada", disse Ferreira do Amaral na
cerimónia de inauguração do sublanço Águas Santas-Campo, da auto-estrada Porto-Amarante.
O ministro dos Transportes, Obras Públicas e Comunicações aludiu ainda a futuros
empreendimentos, reiterando a promessa de que, no próximo ano, a auto-estrada Porto-Penafiel
será ima realidade. Simultaneamente aquele responsável do Governo anunciou, para 1991, o
lançamento da circular interna do Porto e da nova ponte do Freixo."
"1990", "3", "Câmara ameaça pedir suspensão de pagamentos", "Obras das auto-estradas põem Brisa
em causa", "A "Brisa-Auto Estradas de Portugal, S.A." está a ser fortemente contestada na
Maia, por autarcas e pela própria população. O motivo são os prejuízos sociais e ambientais
resultantes das obras das auto-estradas Porto-Braga e Porto-Amarante. Em Pedrouços, a mais
jovem freguesia do município maiato, e em Águas Santas, erguem-se vozes de repúdio pela
acção da Brisa, que se considera de "negligência, desrespeito, mutismo e prepotência", face aos
acessos a restabelecer e rectificações a efectuar, que devolvam aos locais a qualidade de vida
anterior e garantam a segurança de pessoas e bens."
"1990", "3", "Caso não haja intervenção do poder político...", "Auto-estrada até Amarante somente no
final de 1994", "Atraso deve-se à "transformação" de via rápida a partir de Penafiel", "A autoestrada entre as cidades do Porto e de Amarante só ficará concluída no segundo semestre de
1994, de acordo com uma informação prestada pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações, a que o JN teve acesso."
"1990", "3", "Em causa obras de drenagem de água", "Câmara de Valongo leva Brisa a tribunal",
"Autarquia queixa-se do não cumprimento do protocolo", "A Câmara Municipal de Valongo
"zangou-se" com a Brisa, entidade que está a construir a auto-estrada que atravessa o concelho.
Em causa está o desordenamento territorial e o perigo de inundação futura que poderá afectar a
vila. Isto caso a Brisa insista em levar por diante o projecto de abertura de uma vala. A obra
contraria as linhas de água existentes e cria um consequente aumento do volume de caudal que
o rio não suportará. "A Brisa fez tudo isto sem dar conhecimento à Autarquia, violando, deste
modo, o protocolo previamente estabelecido", acusa o presidente João Moreira Dias. E, por
isso, a Câmara Municipal de Valongo elaborou já o auto de embargo da empreitada."

"1990", "3", "Espanhóis estão preocupados com a grande lentidão do IP4", "Passado mês e meio sobre
a sua tomada de posse, o novo presidente da Câmara Municipal de Bragança, Luís Mina,
convocou os representantes locais dos vários órgãos de comunicação social, ...."
"1990", "3", "Obras da auto-estrada agitam Valongo", "Susão em pé de guerra contra "pilar da
vergonha"", "Primeiro foi o "muro da vergonha" o pomo de uma discórdia. Todo o município
valonguense se levantou contra o morro que a Brisa ia levantar em Susão, para a construção da
auto-estrada Porto-Amarante. E Câmara e povo unidos, conseguiram "dobrar" a concessionária
das auto-estradas portuguesas, que alterou o projecto, conforme as reivindicações da Autarquia.
A solução foi substituir a estrada em aterro por um viaduto sobre pilares, acabando com o
"muro da vergonha". Contudo, soube-se agora, o novo projecto trouxe consigo um herdeiro do
muro - "o pilar da vergonha" - que corresponde à sentença de morte da mais importante estrada
de Susão. A população ameaça pegar em armas para impedir a construção do pilar."
"1990", "3", "Quinze meses após a inauguração do troço Amarante-Vila Real", "Construção do nó do
IP4: obra de Santa Engrácia...", "A construção do nó de Amarante do IP4 e a sua ligação ao de
Padronelo continuam por concluir, 15 meses depois da inauguração pelo primeiro-ministro do
troço Amarante-Vila Real. É caso para dizer: valha-nos Santa Engrácia..."
"1990", "4", "Auto-estrada Porto-Amarante "encalhou" nos campos de Valongo", "Tribunal da
Relação considerou ilegal expropriação de terrenos", "Ilegalidades cometidas pela Brisa e pela
JAE põem em causa a construção da auto-estrada Porto-Amarante na freguesia de Campo
(Valongo). O Tribunal da Relação do Porto pronunciou um acórdão, segundo o qual é ilegal a
expropriação de terrenos pertencentes a duas irmãs, Maria Rita e Maria Luísa Coelho da Silva.
Nestas condições, a JAE tem de devolver os terrenos ilegalmente expropriados e as obras da
auto-estrada vão ser embargadas."
"1990", "9", "Após vários acidentes no troço de Valongo", "Obras da auto-estrada em campo multadas
por má sinalização", "A Brigada de Trânsito multou o empreiteiro responsável pelas obras da
auto-estrada em Campo (Valongo). Motivo da autuação, o não cumprimento do regulamento
da Sinalização de Obras. A autuação assume um significado moralizador face aos vários
acidentes ali ocorridos, um dos quais fatal para três indivíduos."
"1990", "9", "Obras da auto-estrada em Campo Multadas por má sinalização", "Sob o título em
epígrafe publicou o JN uma notícia no passado dia 1 de Setembro, sobre a qual o representante
do consórcio "Italstrade S.p.A. e Carlos Eduardo Rodrigues, Lda." solicita o seguinte
esclarecimento:"
"1990", "sinalização deficiente no IP 4", "Não é a primeira vez que o JN se refere às deficiências de
sinalização no troço do IP 4 entre Amarante e Vila Real. Para além de erros de quilometragem,
entre localidades, a existência de uma placa, já com Amarante à vista, leva os automobilistas a
pensar que a via rápida continua em direcção ao Porto. Oxalá assim fosse..."
"1991", "2", "Em torno de um decreto", "Gomes e Governo: novo duelo no IP4", "Há uma semana,
Fernando gomes revelava que o Itinerário Principal (IP) 4 já não constava da rede europeia de
estradas. Obscuro e desconhecido, um decreto de Outubro consagrava alterações nos trajectos
portugueses. Afinal, explica agora o Governo, esse texto já não era válido quando foi publicado
e tudo continua na mesma: cinco saídas para a Europa. "Isto parece a Lei das
Incompatibilidades", diz Gomes. Apesar de aceitar poder ter cometido um erro de avaliação, o
autarca pga para ver: "Oxalá o secretário de Estado não nos esteja a enganar a todos". Este
novo embate de Gomes com o Poder Central gerou já cadeia de reacções - dos municípios
transmontanos às "deputaciones" galegas."
"1991", "2", "Polémicas e "mal-entendidos" entre Câmara do Porto e Governo", "Motivo: o IP4 foi
"riscado do mapa"", "O presidente da Edilidade portuense, decidiu reabrir hostilidades com o
Poder Central. A razão desta vez, é defendida com ardor por vários autarcas da Área
Metropolitana do Porto e da Região Norte e prende-se com o facto de o Governo ter decidido
"riscar do mapa" o Itinerário Principal n.º 4 (IP4) da rede europeia de estradas."
"1991", "3", ""Brisa" promete chegar a Amarante em 1994", "Troço de 22 quilómetros a concurso em
Maio do próximo ano", "Com mais de um ano de atraso sobre a data prevista, a Brisa
compromete-se a levar a auto-estrada até Amarante, no Verão de 1994. Ao contrário do resto
do IP4, este atraso tem uma explicação: a opção pela auto-estrada obrigou à reformulação de
todo o programa, anteriormente previsto para via rápida."
"1991", "3", "Autarquias pedem ao Governo a reclassificação do IP4", "Protocolo associativo, em
Abril, para concertar posições"

"1991", "3", "Com a A4 o interior "desce" até ao litoral (1)", "Auto-estrada em Penafiel já nos finais
de Agosto", "Empreiteiros trabalham "a todo o gás" no lanço de 17 quilómetros", "A autoestrada Porto - Amarante, que, em Novembro passado, ganhou os primeiros quilómetros com a
inauguração do sublanço Águas Santas-Campo, vai atingir Penafiel, no final do mês de Agosto,
confirmou ao JN o director da Brisa, no Norte do país, eng.º Ferreira Neves."
"1991", "3", "Comunicações regionais preocupam empresários", "O Núcleo Empresarial da Região de
Vila Real (NERVIR) fez a sua reunião ordinária em Mesão Frio para análise da problemática
do desenvolvimento naquele distrito, com especial incidência nos meios de comunicações e
transportes."
"1991", "3", "Itinerário Principal n.º 4 faz que anda mas não anda", "Tarda que os nortenhos cheguem
ao Porto em duas horas", "O Itinerário Principal n.º 4 (IP 4), que vai ligar o Porto a Bragança,
constitui a grande esperança para o desenvolvimento do Nordeste Transmontana. O ritmo lento
da sua construção é todavia contestado na região."
"1991", "4", "Preocupados com a desclassificação e atraso desta via", "Presidentes aprovam estatutos
da Associação de Municípios do IP4", "Teve ontem lugar, em Mirandela, uma reunião
promovida pelos presidentes das câmaras municipais de Vila Real e Mirandela, com vista a ser
discutido o ponto de situação do IP4, que reuniu os presidentes dos municípios que são
atravessados pelo IP4, nomeadamente Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Murça,
Sabrosa, Vila Real, Amarante, Penafiel, Porto e Maia."
"1991", "5", ""Auto-Show" é cartaz na Exponor", "Auto-estrada Porto-Penafiel abre ao tráfego em
Setembro", "- anunciou Ferreira do Amaral na abertura do salão", "A auto-estrada PortoPenafiel será aberta ao tráfego "em princípios de Setembro", anunciou, ontem, na abertura do
"Auto-Show", na Exponor, em Matosinhos, o ministro das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações."
"1991", "5", "Itinerários principais são vias de discórdia", "A questão da regionalização, que durante
os últimos anos animou as conversas e intervenções partidárias em Trás-os-Montes, e com
maior destaque para a Oposição, foi ultrapassada pelos itinerários principais, que, no momento,
parecem ocupar o lugar de destaque das intervenções políticas."
"1991", "7", "Desclassificação?... Só o futuro o dirá", "Autarcas do IP4 confiam nas promessas do
Governo mas anunciaram "vigilância"..."; "A Associação dos Municípios Portugueses e
Espanhóis da Rota do IP4, (E83) está confiante com o desenrolar do processo sobre a
classificação daquele itinerário europeu, ficando a promessa da sua manutenção como "E82", a
prioridade de construção em território nacional e a definição futura da via conforme o tráfego
que vier a ter no lado de Espanha."
"1991", "7", "Em Setembro tudo vai circular melhor...", "Porto-Penafiel e ponte de Viana - os sonhos
tornados realidades", "Auto-estrada do Norte - enfim completa...", "Em meados de Setembro, a
auto-estrada Porto-Penafiel será aberta ao tráfego. E, ainda durante esse mês, a nova ponte de
Viana do Castelo será franqueada à circulação de veículos, o mesmo acontecendo com a
conclusão dos quatro sublanços da auto-estrada Lisboa-Porto. Temos, assim, que Setembro do
ano da graça de 1991 constituirá um marco a assinalar a concretização de projectos que durante
décadas constituíram um sonho das gentes nortenhas (e não só...). Efectivamente, aquela
ligação rodoviária entre o velho burgo tripeiro e a cidade penafidelense, a partir do momento
em que entre ao serviço do público, serão como que o ultrapassar final de uma cordilheira de
obstáculos por parte de automobilistas que assim deixarão de estar sujeitos aos
estrangulamentos da antiga ponte sobre o Lima e de uma estrada que está "asfaltada" de
perigo."
"1991", "9", "Auto-estrada aberta ao trânsito", "Do Porto a Penafiel é um tirinho (15 m)", "O pior são
os acessos", "De Penafiel ao Porto já se demora cerca de um quarto de hora e o próprio
presidente da Câmara penafidelense, Justino do Fundo, também alinha nestas "velocidades",
pois garantiu que "quando o Penafiel for jogar ao estádio do Boavista" sairá da sua cidade "à
hora a que os jogadores entrarem em campo para o aquecimento". Este autarca apenas
lamentou que "os outros ministros não actuem como Ferreira do Amaral", subscrevendo
"inteiramente" a antecipação, para o início da tarde de ontem, da abertura ao trânsito do
sublanço Campo-Penafiel da auto-estrada Porto-Amarante."
"1991", "9", "Inauguração da auto-estrada A4 antecipada para o meio-dia de amanhã", "Maus acessos
em Penafiel vão provocar engarrafamentos", "Portagem desde o Porto custará 270$00", "A
partis das 12 horas de amanhã os automobilistas já poderão utilizar o lanço de auto-estrada até
Penafiel (A4), acrescentando-se mais uma vintena de quilómetros a partir do nó de Campo e

em direcção a Amarante. A "Brisa", numa jogada imprevista, anunciou, ontem, a antecipação
por 24 horas da cerimónia da inauguração. Apesar da borla, para quem quiser viajar no novo
troço, durante a tarde, há ainda graves por solucionar, sobretudo ao nível dos acessos. Penafiel
já aguarda os engarrafamentos..."
"1991", "9", "Matosinhos entregou à JAE empreitada do IP4"
"1992", "2", "Municípios do IP4 satisfeitos com o Governo", "A Associação de Municípios Pró-IP4,
que engloba as autarquias dos distritos de Vila Real e Bragança e ainda dos espanhóis que se
encontram nas áreas servidas por aquela via ou na sua continuidade além-fronteira, está
satisfeita com a acção do Governo naquela matéria."
"1992", "3", "Espanhóis querem ver o IP4 concluído", "Ontem, uma delegação da Câmara de
Comércio e Indústria de Zamora deslocou-se a Bragança, onde reuniu com o NERBA, no
sentido de "romper com o muro que nos separa" e cujo principal obstáculo, de acordo com
Juan Cot, presidente do Comércio e Indústria de Zamora, "se prende com as acessibilidades
entre as duas regiões e, sobretudo, com o ritmo das obras do IP4, pelo lado português"."
"1992", "4", "Nó de Guilhufe pronto em fins de Maio", "Portagens de Croca libertam Penafiel",
"Desde o fim da tarde de ontem que o nó rodoviário da auto-estrada Porto-Amarante (A4), na
Croca, está a funcionar, libertando, assim, de tráfego intenso o centro de Penafiel."
"1992", "5", "Uma das pontes do IP4 foi ontem a concurso", "...em Julho será a última", "A
construção da ponte sobre o rio Corgo no IP4, à saída de Vila Real, na zona da Flores, deu
ontem mais um passo com a abertura das propostas. Fica, assim, quase concluída a fase do
processo relativo ao total do traçado daquela cidade até Bragança, e que terminará em Julho
com concurso da última ponte, sobre o rio Tinhela, em Murça."
"1992", "Forte nevão na IP4", "Automobilistas em apuros"
"1993", "1", "Mudanças de ritmo nas rodovias transmontanas", "Pronto troço Romeu/Pontão de
Lamas", "O Itinerário Principal 4 (IP4), na parte transmontana, deverá ficar pronto em 1995,
conforme previsões orçamentais do PIDDAC/93."
"1993", "11", "Valongo: PS propõe fim das portagens no IP4", "Os candidatos do Partido Socialista ao
concelho de Valongo defendem a abolição das portagens do "IP4" em Ermesinde, Valongo e
Campo. Consideram que as portagens não se justificam, quer pela distância percorrida, quer
pela proximidade dos concelhos da Área Metropolitana do Porto."
"1993", "11", "Vias rápidas do Norte vão receber novo impulso", "Troços nos IP3 e 4 em concurso e
segunda ponte na Régua", "Foi aberto concurso internacional para as obras dos novos troços da
via rápida entre Bragança e o Porto (Itinerário Principal-4), e da via rápida entre Vila Verde da
Raia (Chaves) e Viseu (IP-3), informou o director da Junta Autónoma de Estradas de Vila
Real."
"1993", "4", "Arranque de novas obras permite prever para 1995 a conclusão do IP4", "Em muitos
lugares junto à Estrada Nacional 15 (EN 15), de Vila Real a Bragança, já se vêem as máquinas
e os desaterros para construir os troços em falta de Itinerário Principal N.º 4(IP4). As obras à
vista tornam maior a esperança de que, em 1995, como foi de novo prometido, tudo esteja
concluído."
"1993", "4", "IP4 até Mirandela - metade do troço já está asfaltado"
"1993", "6", Aberto concurso público da auto-estrada Penafiel/Amarante", "Brisa prevê abertura ao
tráfego no segundo semestre de 1995"
"1993", "9", "Ferreira do Amaral anunciou o lançamento de uma obra por semana", "Empossado o
novo presidente da JAE", "O ministro das Obras Públicas anunciou, ontem, o lançamento de
uma nova obra por semana", o que corresponde a "500 novos quilómetros" de Itinerários
Principais (IPs) e Itinerários Complementares (ICs), até ao final deste ano."
"1994", "10", "Transmontanos desesperam pela abertura da via rápida", "Troço Golfeiras-Franco já
estreado por automobilistas mais aventureiros"
"1994", "11", "Chuva e obras atrasam ligação entre Amarante e Bragança", "Trabalhos a mais
agravaram os custos em 1,65 milhões de contos", "Na Primavera do próximo ano quem for ao
Nordeste Transmontano, além de amendoeiras em flor, verá também o IP4 completo entre
Amarante e Bragança. Em obras está o percurso Vila Real/Mirandela, que teve a conclusão
marcada para este ano. Mas as obras a mais, com um custo de 1,65 milhões de contos, e as
chuvas do ano passado, atrasaram o calendário."

"1994", "11", "IP4 vai acabar na Primavera com suplício das "voltinhas"", "Viagem de Vila Real a
Mirandela demorará meia hora", "Já não há dúvida de que o IP4, entre Vila Real e Mirandela,
será aberto na próxima Primavera. Fica assim concluída a grande via transmontana que, depois
de dobrado o Marão, parecia ter derrubado todas as dificuldades. Ela é também uma obra
"cilópica" nos seus 52 Km, com as pontes do Corgo e do Tinhela a marcarem a grandiosidade
de trabalhos. Em 1995, e depois de Amarante e Penafiel ficarem ligados pela A4 (em
Setembro), cumpre-se a "velha" promessa de ligar o Porto a Bragança."
"1994", "12", "Vila Meã exige da JAE nó desnivelado à auto-estrada"
"1994", "2", "Brisa promete atenuar impactes da auto-estrada", "Mais viadutos e menos escavações",
"A auto-estrada entre Penafiel e Amarante terá mais viadutos que no seu projecto inicial. Esta
foi uma das soluções apresentadas pela Brisa para diminuir os impactos ambientais de algumas
freguesias abrangidas por aquele troço."
"1994", "3", "Valongo contesta portagens na "A4""
"1994", "4", "Telefones da Brisa não servem utentes da auto-estrada"
"1994", "6", "IP4 à beira da conclusão para acabar com o martírio", "Ponte do Tinhela fez desaparecer
as curvas de Murça", "No primeiro semestre do próximo ano, Vila Real e Bragança ficam
ligadas pelo IP4. As obras decorrem em bom ritmo, e o troço Franco-Golfeiras (Mirandela)
será aberto ao tráfego neste Verão. As curvas de Murça, a última "barreira mítica" depois do
Marão, acabam também. A ponte do Tinhela ligará as duas montanhas por onde elas
"serpenteavam"."
"1994", "6", "Ligação Porto/Bragança será concluída em 1995", "Ferreira do Amaral e os deputados
do PSD foram ver as obras que vão acabar com o isolamento de Trás-os-Montes", "O ministro
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Ferreira do Amaral, foi ontem com o Grupo
Parlamentar do PSD, liderado pelo seu presidente, Duarte Lima, e na companhia do presidente
da Junta Autónoma de Estradas (JAE), Rangel Lima, visitar as obras do IP4. Ferreira do
Amaral revelou, na ocasião, que a ligação Porto/Bragança estará concluída no próximo ano e
destacou a adjudicação da nova ponte sobre o Douro na Régua, que vai custar 3,5 milhões de
contos."
"1994", "8", ""Separatistas de Ermesinde" não querem portagens"
"1995", "1", "Vila Nova das Patas aproxima-se do IP4", "Falta definir muitos dos acessos à via
rápida"
"1995", "12", "IP4: uma via para quebrar isolamentos", "Se os transmontanos rejubilam, os espanhóis
não lhes ficam atrás", "Já passaram dez anos desde que foram inaugurados os dois primeiros
troços do Itinerário Principal N.º4 (IP4). Os transmontanos rejubilaram. Não eram muitos os
quilómetros rasgados, mas tratava-se do "pontapé de saída" para o fim do seu crónico
isolamento. Hoje, o IP4 faz, sem interrupção, todo o percurso do Porto a Bragança. Ou seja,
uma viagem difícil, que levava umas quatro horas, reduziu-se para perto de metade. Só lhe
faltam os dois lanços extremos, que estarão prontos dentro de três anos, mas que abrirão, ainda,
novas perspectivas para o intercâmbio luso-espanhol e para a passagem para a Europa. Tudo
feito, serão 236,6 quilómetros que, a preços correntes, custarão 67 milhões e 310 mil contos."
"1995", "12", "Portagens livres sem caos mas com muitos protestos", "PSD céptico e crítico e PS com
apoio condicional", "Os milhares de automobilistas que, ontem, passaram pelo nó de
Ermesinde e pela Maia, nem as cabines das anteriores portagens encontraram. É que a
anunciada abolição foi cumprida, para gáudio de uns e descontentamento de outros. Ao
princípio da manhã, os ânimos levantaram-se em Valongo, com os moradores a exigirem serem
tratados por igual. Em Lisboa, registaram-se alguns protestos na travessia do Tejo."
"1995", "12", "PS de Valongo contra a taxa da portagem de Campo"
"1995", "3", ""Nó cego" na Livração", "Freguesias vizinhas da auto-estrada querem acesso exclusivo,
mas a JAE diz que o volume de trânsito não justifica a obra"
"1995", "3", "Recezinhos reivindica viaduto que ligue à EN 15", "Qualquer solução que prejudique a
freguesia será inviabilizada pela Câmara", "A Estrada Municipal 568, que liga a EN 15 (PortoAmarante) a S. Mamede de Recezinhos (Penafiel) e a seis freguesias amarantinas, vai ser
cortada pelos acessos à auto-estrada A4. A população diz que não aceita vir ter que dar uma
volta de cinco a seis quilómetros, quando agora apenas anda alguns metros para se deslocar ao
fontanário, à escola, à feira ou mesmo a casa de familiares."

"1995", "4", ""Cheirinho" do IP4 na Páscoa", "JAE vai abrir troço Franco/Golfeiras", "O troço
Franco/Golfeiras (Mirandela) do IP4 está praticamente concluído. No fim-de-semana da
Páscoa, prevendo um maior afluxo de tráfego naquela zona, a JAE decidiu abri-lo e antecipar
um "cheirinho" daquela obra."
"1995", "4", "Só falta um mês para Bragança ficar "a um tiro"", "Chuvas e trabalhos a mais atrasaram
as obras do IP4 até Mirandela", "Já só falta um mês para Trás-os-Montes ver praticamente
concluído o seu principal eixo viário. O percurso do Itinerário Principal N.º 4 (IP4) entre
Amarante e Bragança ficará completo com a ligação a Mirandela. Os trabalhos em curso
apontam para que se cumpra a data prevista pela Junta Autónoma de Estradas (JAE) para a sua
inauguração: 6 de Maio."
"1995", "4", "Socialistas vão fazer abertura "pirata do IP4"
"1995", "5", "Abcissas", "Bragança"
"1995", "5", "Cavaco na estrada em tempo de pré-campanha", "IP4 cresceu mais um bocado com a
inauguração do troço Vila Real-Mirandela", "A inauguração do troço do IP4, entre Vila Real e
Mirandela, esteve recheada de características marcadamente eleitorais. E, curiosamente, foi
Cavaco Silva a fornecer o mote em prol de uma maioria absoluta e - por que não?... - em defesa
de "um Governo, uma maioria, um presidente"."
"1995", "5", "Hora e meia de Amarante a Bragança", "Lanço Vila Real/Mirandela do IP4 é
inaugurado amanhã, oficialmente"
"1995", "6", "Auto-estrada até Amarante rematada dentro de três meses", "Alguns acessos importantes
vão ter muito que esperar"
"1995", "8", "Ferreira do Amaral prepara inaugurações a Norte", "Troço Croca-Amarante já marcado
para 15 de Setembro"
"1995", "9", "Cavaco Silva e Ferreira do Amaral encerram percurso das inaugurações", "O primeiroministro Cavaco Silva esteve ontem no Norte, para inaugurar três obras do seu Governo - a
ponte do Freixo, o lanço de autoestrada Penafiel/Amarante e o Matadouro Regional de
Montalegre. Nas duas primeiras, consideradas as mais importantes, o chefe do Governo fez-se
acompanhar pelo seu ministro das Obras públicas, Ferreira do Amaral, mas ambos afirmaram,
ou melhor, reafirmaram que a "febre inauguracionista" que se tem verificado, nada tem a haver
com as eleições que se aproximam."
"1995", "9", "Penafiel a Amarante em 10 minutos", "Novo troço da auto-estrada foi inaugurado", "Na
peugada da apelidada "febre inauguracionista" Cavaco silva e Ferreira do Amaral foram a
Penafiel e a Amarante, inaugurar o lanço de auto-estrada que liga estas duas cidades."
"1995", "9", "Vila Meã "ignorada" na auto-estrada", "Câmara exige placa e negoceia gestão de
estradas nacionais", "Após recente abertura do lanço da auto-estrada Amarante/Croca, a
Câmara enviou um fax à "Brisa" reivindicando a colocação de uma placa assinalando o acesso
a Vila Meã, onde actualmente apenas consta "Lousada, Marco de Canavezes e Penafiel", e uma
outra com as indicações "Amarante - trânsito local", junto à saída para o Marco."
"1997", "3", "N15", "Uma estrada de outro mundo", "A construção do IP4 "matou" a N15. E com ela
"morreu" muita da vida que tinha crescido à sua sombra. Hoje, acabaram os cafés, as vendas de
artesanato e de produtos da região à beira da estrada, as boleias, o movimento. Ficaram as
curvas, o mau asfalto e a solidão das pessoas que ainda moram ao longo de um troço que já não
serve quase ninguém. Descobrir o que resta de N15 é descobrir uma estrada de outro mundo."
"1997", "7", "Amarante: Juntas de Freguesia querem acesso à auto-estrada", "Sete autarcas vão
entregar "dossier" reivindicativo ao Governo"
"1997", "8", "Voando a 10 mil pés na rota do nordeste", "No voo inaugural das ligações aéreas
Lisboa-Bragança-Vila Real, António Guterres descreveu ao JN a estratégia da Governo para
mudar a face da Área Metropolitana do Porto e corrigir muitos dos desequilíbrios que a têm
diminuído em relação à Área Metropolitana de Lisboa. É uma estratégia que passa por atrair
capitais e investidores estrangeiros, aos quais serão exigidas contrapartidas que englobam a
fixação desses benefícios nas zonas onde se instalarem."
"1998", "7", "Problemas de trânsito agravados com a abolição das portagens"
"1999", "7", "Crescimento industrial exige melhores acessos"
"1999", "9", ""Obra do século" abre em Dezembro", "Variante do Cavalum, orçada em 1,2 milhões de
contos, terá quatro faixas de rodagem e desviará trânsito do centro da cidade"

"Abertos concursos para obras no IP4", "A Junta Autónoma de Estradas (JAE) abriu esta semana, dois
novos concursos públicos, um deles de cariz internacional no âmbito da CEE, para igual
número de obras no Itinerário Principal 4, entre Porto e Bragança"
"Amarante quer auto-estrada até 1995", "A Câmara de Amarante vai exigir da Brisa, a concessionária
das auto-estradas, o cumprimento da promessa feita em 1991, corroborada pelo actual ministro
das Obras Públicas, ou seja, concluir a auto-estrada Porto-Amarante até final de 1994."
"Câmara bate o pé", "Projecto de auto-estrada reprovado em Valongo", "O Executivo da Câmara
Municipal de Valongo, deliberou por unanimidade, não aprovar o projecto de execução da
alteração da ligação a Valongo do lanço Águas Santas/Campo da futura auto-estrada PortoAmarante, nos termos apresentados pela Brisa. O projecto não contempla algumas
preocupações da Câmara. De facto, esta Edilidade pretende construir passeios ao longo de
todos os arruamentos propostos e cuja dimensão não poderá ser inferior a 2,50 metros. Para
que tal seja possível, a plataforma dos arruamentos deverá ser alargada para ambos os lados, de
modo a viabilizar aquela construção."
"De Golfeiros a Pontão de Lamas", "IP4 terá mais um lanço antes do fim do ano", "O director-geral da
empresa construtora do troço Golfeiras-Pontão de Lamas, do Itinerário Principal n.º 4,
anunciou, em Mirandela, que o lanço poderá ficar concluído antes do prazo previsto."
"Mais 40 quilómetros do IP4 em concurso internacional", "A Junta Autónoma de Estradas (JAE)
publicou os anúncios de lançamento a concurso público internacional - uma exigência
comunitária - da construção de mais dois troços do IP4 entre Vila Real e Franco, numa
extensão de 40,5 quilómetros."
"O "bloqueio de Valongo", "Auto-estrada chega a Assembleia da República", "O Grupo Parlamentar
do Partido Comunista português dirigiu um requerimento ao presidente da Assembleia da
República, no sentido de se obter do Governo esclarecimentos a respeito do troço da autoestrada "IP4" que atravessa o concelho de Valongo e que tem vindo a criar "graves problemas
às populações, levando já a tomadas de posição pelos órgãos autárquicos do concelho, tendo
mesmo a Câmara necessidade de embargar diversos trabalhos que afectavam os interesses " da
localidade.
"Primeiro-ministro inaugura amanhã o maior túnel rodoviário do país", "Porto-Valongo: menos meia
hora", "O primeiro troço da auto-estrada Porto-Amarante (A4), entre Águas Santas e Campo,
vai ser inaugurado amanhã pelo primeiro-ministro. A entrada em funcionamento deste
sublanço, que inclui o maior túnel rodoviário do país e 27 obras de arte, melhora a
acessibilidade entre o Porto e Valongo de 40 para 10 minutos. Para trás ficam muitas histórias
de discórdia; para o futuro, teme-se que o estrangulamento que durante décadas caracterizou o
atravessamento de Valongo seja transferido para a Estrada da Circunvalação, não só por
ausência de manutenção e modernização desta via, mas, sobretudo, pelo atraso que a
construção da Via de Cintura interna regista."
"Troço do IP4 avança com Cavaco presente"
Assim, levantou três perguntas: existe ou não projecto definitivo aprovado do troço desta auto-estrada,
concretamente o lanço entre Águas Santas e Campo? Dada a envergadura e implicação
decorrentes da construção desta via numa zona urbana, densamente habitada, foram
consultados os órgãos autárquicos locais sobre a implantação do dito traçado? Qual a resposta
dada pelo Governo ao protesto formulado pela Câmara, depois do conhecimento da
adjudicação da obra?"

