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Passados 8 meses do acto 
eleitoral e depois de muitas 
promessas feitas pelo actual 
executivo PS/PSD na Junta de 
Freguesia, continuam a
agravar-se os problemas.

Constatámos junto da popu-
lação, nas diversas visitas feitas, 
que são muitos os bairros, as 
ruas e os passeios que revelam 
uma inusitada falta de limpeza, 
de lavagens, de desmatação e 
de varrição. 

Igualmente preocupantes são 
os graves problemas que a 
gestão PS/PSD está a causar no 
funcionamento da Junta de 
Freguesia junto dos seus 
trabalhadores, provocado pela 
prepotência e autoritarismo 
com total desrespeito pelas 
condições de trabalho, nomea-
damente a falta de equipamen-
to e fardamento adequado e em 

condições, na desregulação das 
funções de cada trabalhador da 
autarquia e na planificação do 
trabalho. Ao invés, a maioria 
PS/PSD prepara-se para colocar 
mais um eleito a tempo inteiro 
com receitas próprias da Junta 
de Freguesia enquanto inflacio-
na valores no Orçamento da 
autarquia de taxas a receber 
sem certezas da sua
concretização.

Continuam a prometer investi-
mentos na freguesia há tanto 
tempo aguardados pela popu-
lação, mas que não passam de 
palavras ocas ou dos cartazes 
espalhados pelas ruas.

8 meses após as eleições
a realidade vem dar razão à CDU 

A par de sucessivas intervenções 
nos órgãos autárquicos, uma 
delegação do PCP entregou ao 
Governo no passado dia 16 de 
Maio, o abaixo-assinado subscri-
to por mais de 1300 pessoas, 
onde se exigem soluções para o 
atravessamento em condições de 
segurança na passagem 
ferroviária da cidade.

A entrega destas assinaturas foi 
feita na mesma semana em que 
ocorreu mais um acidente 
mortal, a juntar aos mais de 20 
que já perderam a sua vida nos 
últimos anos.

Mais de 1300 assinaturas
a exigir do governo soluções

Apelamos à população 
para que não desista de 

exigir no imediato,
a recolocação de um 
guarda de linha e a
implementação de 
soluções técnicas

estruturantes. Nada 
justifica a permanência 
destes lugares perigosos 

de acidentes mortais.
A resolução deste

problema é um direito 
da população.
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FICHA PARA
CONTACTO

O PCP realizou a XIII 
Assembleia da
Organização Concelhia 
de Vila Franca de Xira.
Resultado de um longo 
processo de discussão 
colectivo, foram 

aprovados o novo 
organismo de direcção 
do PCP no concelho e 
os diversos documen-
tos em discusão. 

Podes consultá-los em:

Conhecer para organizar a luta.
Organizar a luta
para transformar a vida!

http://dorl.pcp.pt/pcp-vila-franca-de-xira

Cabe às autárquias criar 
condições para a prática 
de actividades desporti-
vas, recreativas, sociais 
e culturais nas comuni-
dades.

No Bairro de Povos são 
inúmeras as carências, 
nomeadamente nas 
infraestruturas para a 
prática desportiva e 
lazer. Tornou-se 
inaceitável o estado de 
degradação a que 

chegou o polidesporti-
vo, assim como as 
antigas instalações de 
balneários e sede do 
Grupo Desportivo de 
Povos.

Há muito que se prome-
tem melhorias. Nesse 
sentido, o PCP lançou 
um abaixo-assinado 
exigindo à Câmara 
Municipal as soluções 
para estas reinvidi-
cações da população.

ABAIXO
ASSINADO
POR MELHORIAS
E OBRAS
NECESSÁRIAS
NO BAIRRO
DE POVOS

JUNTA-TE
A ESTA LUTA

O trabalho dos eleitos da 
CDU continua a ser o dos 
compromissos assumidos 
com as populações.

Voltámos a defender em 
Assembleia de Freguesia, 
através de uma moção 
aprovada por maioria e 
com os votos contra do PS, 
a necessidade de uma 
delegação de competências 
por parte da CMVFX, que 
corresponda à atribuição 
de meios
financeiros e materiais bem 
como humanos, para 

responder às necessidades 
da nossa terra.

Face aos muitos problemas 
que as populações colocam 
aos eleitos da CDU e que 
continuam por resolver, 
vamos continuar a intervir 
nos órgãos autárquicos 
apresentando soluções. 

Mas só a luta das popu-
lações pode obrigar a 
gestão PS/PSD na Junta e 
na Câmara a dar resposta  
aos problemas e anseios 
das nossas gentes.

A luta das populações
é a resposta aos problemas

Nos últimos meses ocorreram algumas 
quedas de árvores e um número
significativo de abates, que deixaram a
população preocupada.

Por diversas vezes, os vereadores 
eleitos pela CDU na Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira questionaram a  
a gestão PS/PSD sobre estes aconteci-
mentos, exigindo a divulgação dos 
respectivos estudos técnicos que 
sustentam o corte de árvores que 
ocorre pelo concelho. 

A população tem o direito a ser
informada e deve exigir a replantação 
de novas árvores e espaço verdes.

abates de árvores
Exigir explicações
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