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PASSES SOCIAIS

AUTARCAS DO OESTE
NÃO ACEITAM
DISCRIMINAÇÃO DO
GOVERNO
LINHA DO OESTE

PSD OESTE denuncia
supressão de horários
e estado de abandono
A Comissão Política do PSD-Área Oeste,
manifestou em 4 setembro o seu mais vivo
repúdio pela atuação da Administração da CP e
exigiu uma enérgica ação do governo que
permita à CP resolver os seus evidentes
problemas de tesouraria e prestar o serviço
devido às populações, nomeadamente com a
retoma dos horários suprimidos na referida
Linha do Oeste. No mesmo comunicado o PSD
OESTE manifestou a crescente preocupação com
o anunciado investimento na electrificação
desta Linha, sem contemplar a alteração do
traçado da mesma, o qual pode transformar-se
num novo “elefante branco” por não conseguir
atrair novos clientes, quer passageiros quer de
mercadorias

Em comunicado, os eleitos do PSD nas câmaras
municipais de Alenquer, Arruda dos Vinhos,
Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e
Torres Vedras, no distrito de Lisboa, a partir de
onde se deslocam todos os dias centenas de
pessoas para trabalhar ou estudar em Lisboa,
apelaram a que a OesteCim “faça as diligências
necessárias e adote as medidas que tiver por
convenientes, junto do Governo, para que este
clarifique rapidamente” como é que a região
poderá vir a ser beneficiada com a redução no
preço dos passes dos transportes.
Para o PSD/Oeste, os apoios propostos no
Orçamento do Estado para a redução do preço dos
passes nos transportes “pecam por falta de
transparência e só fazem sentido se e quando
aplicados a todo o território nacional e não apenas
às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto”.
Os autarcas sociais-democratas não aceitam que
“as populações oestinas sejam penalizadas nem
discriminadas” pela medida anunciada pelo
Governo, e que haja no futuro diferenças
superiores a 140 euros” nos passes entre os
territórios da Área Metropolitana de Lisboa e da
Comunidade Intermunicipal do Oeste.

JUVENTUDE/EDUCAÇÃO

volta do secundário
No passado dia 5 novembro, a Volta Nacional do
Secundário da JSD marcou presença no Oeste,
visitando o Externato João Alberto Faria em
Arruda dos Vinhos, e as Escolas Secundárias da
Lourinhã e Torres Vedras.
Numa iniciativa designada “Não estás farto de
andar com os livros às costas?”, a JSD pesou as
mochilas dos alunos para aferir a média de peso
carregada, e desta forma alertar para a
necessidade de a Escola do século XXI se
adaptar às novas tecnologias, apostar na
educação não formal e valorizar a disciplina de
educação física.

CONVÍVIO

Festa PSD OESTE
No dia 7 de julho, a concelhia do Cadaval foi a
anfitriã da Festa anual do PSD Oeste, oferecendo
a todos os militantes, simpatizantes e
respectivas famílias um excelente dia de
convívio, alegria e confraternização, que contou
com a presença do líder da bancada do PSD na
Assembleia da República, Dr. Fernando Negrão.

ACADEMIA DE FORMAÇÃO

Oeste tem futuro
Teve lugar no dia 29 de setembro a 9ª edição
da ACADEMIA OESTE TEM FUTURO,
que decorreu na Marquiteira, no concelho da
Lourinhã, com painéis temáticos sobre
Estratégias de Oposição / Comunicação
Política e Balanço do 1º ano autárquico.
A ação de formação encerrou com um Jantar
Conferência com o Deputado António Costa
Silva, subordinado ao tema “Descentralização
de competências/Novo modelo autárquico”.

À conversa com o
Presidente
O Dr.Rui Rio, esteve no dia 3 outubro na
Lourinhã para participar numa reunião aberta a
todos os militantes da área oeste, que tiveram
a oportunidade de colocar-lhe todas as
questões e ouvir as suas ideias e programa
para o país.
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