
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- Temos recebido contactos de vários cidadãos e cidadãs preocupados com a construção de

mais um centro comercial nas imediações da rotunda da Boavista (Praça Mouzinho de

Albuquerque), assim como com a preservação da antiga ferrovia.

- Este novo empreendimento e os impactos do mesmo têm suscitado reservas e são já vários os

movimentos de cidadãos e associações que se manifestam contra, o que levou, entre outras

acções, à criação de duas petições: “Petição pela preservação da antiga estação ferroviária do

Porto-Boavista e contra a realização do projecto do El Corte Inglés previsto para aqueles

terrenos” e “A favor de um jardim público no centro da Boavista e não mais um centro

comercial”.

Assim,

Ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da

alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem o signatário, por

intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, solicitar as

seguintes informações:

1. Quais os pressupostos que levaram à decisão de alienação do terreno supra citado?

2. A Câmara do Porto foi consultada nesta matéria?

3. Qual o posicionamento do Governo relativamente à preservação e recuperação da antiga

estação ferroviária?



Palácio de São Bento, 2 de março de 2020

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

CRISTINA RODRIGUES(PAN)

BEBIANA CUNHA(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

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