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É possível! É urgente!
Transportes Públicos
de Qualidade!
O PCP tem vindo a alertar para a grave
situação que se está a registar nas
empresas de transportes públicos – e
para o sacrifício que tem sido feito pelos
utentes e trabalhadores do sector.
Daqui reafirmamos: é urgente tomar
medidas que invertam o afastamento
dos utilizadores do transporte público,
que foi gerada pelo brutal aumento de
preços, pela degradação da qualidade da
oferta, pela retirada de carreiras e
circulações, pelo ataque aos direitos dos
trabalhadores e utentes!
Assim sendo, tendo em conta a acção de
luta distrital marcada pelo PCP para o dia
6 de Dezembro, a organização do PCP de
Santo António dos Cavaleiros vem por
este meio alertar os utentes e reivindicar 3
grandes medidas que em tudo iam
beneficiar a população no que toca à
mobilidade e transportes públicos na
nossa Freguesia:

1 - Vinda do Metropolitano de Lisboa
para a Freguesia de Santo António dos
Cavaleiros e Frielas: Apesar de ter sido
prometido inúmeras vezes por vários
governos, esta é uma realidade que se
tarda em concretizar. Há que continuar a
pressionar para que o projecto avance e
que a nossa freguesia passe a ter um
transporte ferroviário que responda às
suas necessidades.
2 - Que todo o território de Santo
António dos Cavaleiros, Frielas, o
Hospital Beatriz Ângelo e a área
comercial adjacente sejam abrangidos
pelo passe LA da Barraqueiro e L1 da
Rodoviária: a injusta discriminação que a
população de Frielas, Torres da Bela
Vista, Paradela e a população escolar da
Escola Secundária José Cardoso Pires
sofrem ao ter de pagar um passe mais
caro tem que acabar!
3 - O aumento do número de carreiras
que ligue Santo António dos Cavaleiros
e as Torres da Bela Vista ao Hospital
Beatriz Ângelo, e a reformulação das
carreiras que servem a Freguesia de
Frielas de forma a facilitar o transporte
da população ao Centro de Saúde: o
acesso à saúde é um direito básico que
deve ser respeitado!

MARCHA POR MELHORES TRANSPORTES PÚBLICOS
Quarta-feira, 6 de Dezembro, às 18h00
Da Rua do Crucifixo (saída da Estação Baixa-Chiado)
para a Praça D. João da Câmara (frente à Estação da CP no Rossio)
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