Que preocupação manifesta o Plano
em relação à tão deficiente e precária
rede de transportes públicos em
Carcavelos? Não manifesta nenhuma!
Continuaremos neste tormento da falta de
transportes para nos deslocamos aos Centros de
Saúde fora da freguesia?
Como hão-de chegar os alunos às Escolas se não
forem os seus familiares a transporta-los,
diariamente?
Como iremos utilizar o equipamento Social e
Desportivo existente, se não possuirmos transporte
privado?
Porquê tanta gente a pé, a caminho da estação
do comboio?
Tantas obras de estrada antes das eleições…
Mas a população continua a viajar a pé.

Que vontade manifesta o Plano pela
extensão do Passe L123 ao Concelho de
Cascais? Não manifesta nenhuma!
É membro da Autoridade Metropolitana de Transportes a Câmara Municipal de Cascais; a Junta
de Freguesia tem relacionamento privilegiado com
a Câmara; então, nem uma palavra sobre este
assunto?
Tanta conversa sobre a importância estratégica do
transporte público, nomeadamente no que confere
à poupança energética, à despoluição do ambiente, ao caos do trânsito, ao alívio da bolsa familiar, enfim…
Tanta lágrima de crocodilo, mas na realidade, os
habitantes de Cascais continuam a pagar a factura, não tendo um transporte público unificado e
muito menos figuras políticas com vontade para
o resolver.

Para nós, comunistas, o trabalho autárquico é muito mais do que a mera repartição das
verbas orçamentadas, principalmente tratando-se de dinheiro público.
Um Plano não é um projecto de boas intenções criado à imagem dos seus autores. Ele
deve ser elaborado segundo as realidades do seu meio e dirigido à resolução dos problemas
que mais afectam as pessoas nele envolvido. Promessas eleitorais devem ser cumpridas.

Sabemos que lutar contra os interesses instalados não é tarefa
fácil e não os enfrentar, pode até dar jeito!

Por estas razões, votou o PCP contra o Plano e
Orçamento para a Junta de Freguesia de Carcavelos
Sítio: http://www.cascais.pcp.pt E-mail: pcp.cascais@sapo.pt

