
 

Por mais e melhores transportes públicos rodoviários

       Vale a pena lutar!

A partir do dia 1 de Abril de 2013, vamos ter uma nova 
carreira que liga Malveira da Serra a Alcabideche  com 
passagem por Aldeia de Juzo,  Terceira Circular,  Hospital 
de Cascais e Centro de Saúde de Alcabideche.

Esta é uma primeira vitória da população que subscreveu 
o  abaixo-assinado  e  acreditou  que  era  possível  alterar 
esta  situação  de  isolamento  e  dos  promotores  da 
iniciativa que não pouparam esforços para o conseguir.

Mas a luta não acaba aqui. 
Vamos continuar a reivindicar a passagem da carreira por 
Murches,  Zambujeiro  e  Janes,  assim  como  outras 
reivindicações constantes do Abaixo-Assinado. 

Apelamos a todos para que se mobilizem e preparem 
para novas acções.

Voltaremos ao vosso contacto.

A luta continua!



Cronologia

 Março de 2011 - Recolha de 1232 assinaturas num universo de 5 mil 
habitantes

 Abril 2011 -Nota à Comunicação Social a informar da entrega destes 
documentos nos vários órgãos.

 12  De  Abril  2011  – Entrega  do  Abaixo-assinado  e  a  nossa 
fundamentação, no MOPTC fomos recebidos pelo chefe do gabinete do 
Secretario de Estado dos Transportes, com o qual estivemos reunidos mais 
de 2 horas, em que expusemos as razões que assistem aos moradores destas  
localidades.

 Entrega do AA na SCOTURB e como já vem sendo habitual, mais uma 
vez  ficou  demonstrada  a  sua  arrogância  e  desrespeito  pelos  utentes 
“clientela como eles lhe chamam no sítio da internet”não nos receberam 
tendo a documentação sido recebida por um funcionário.

 18 Abril de 2011 – Intervenção e entrega do AA na sessão pública da 
CMC (ver minuta da acta nº 9/2011 e intervenção em anexo)

 Maio 2011 Voltamos a reunir com o Ministério que contou também com a 
participação do IMTT. (Ver comunicado nº 3 da CF Alcabideche do PCP de 
Junho 2011)

 05 de Maio 2011– Intervenção e entrega do AA na sessão pública da 
Junta  de  Freguesia  de  Alcabideche  em Bicesse  cuja  acta  o  presidente 
nunca nos enviou como se havia comprometido

 16 de Maio 2011 – Intervenção e entrega do AA na sessão pública da 
AMC (ver acta nº 05/16 Maio 2011 e intervenção em anexo)

 8 Março 2012 – Entrega do AA e restante documentação na Secretaria de 
Estado Obras Publicas Transportes e Comunicações (Novo governo)

 30  Abril  de  2012  Nova  intervenção  na  CMC  a  pedir  respostas  ao 
Presidente (ver acta CMC nº 10 2012)

 24 de Maio de 2012,  -  Entrega do AA e reunião na AMTL  onde foi 
assumido compromisso de nos darem resposta da solução deste problema.

 19  Fevereiro  2013  Reunião  com  ATML (Autoridade  dos  Transportes 
Metropolitanos de Lisboa), 

 Até  esta  data  foram  distribuídos  à  população  4  comunicados dando 
conhecimento dos passos dados, o último em Janeiro 2012

 As intervenções feitas em 2011 nas reuniões da CMC, AMC e JFA- 
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