
Autarca de Nisa lança desafios
aos deputados do distrito

Gabriela Tsukamoto presidente da
Câmara Municipal de Nisa disse em
conferência de imprensa na manhã de
terça feira e que visou a apresentação
da Plataforma Norte Alentejano que o
distrito de Portalegre foi sempre muito
mal defendido pelos sucessivos
governos e que com estas políticas que
visam o encerramento continuado de

serviços e agora das freguesias o
distrito o risco de fechar

Durante a conferência de imprensa
realizada na Junta de Freguesia da
Alagoa a autarca nisense aclarou que a
Plataforma pretende recolher
contributos de todos os agentes do
distrito de Portalegre para que todos
juntos se consigam encontrar soluções
de forma a garantir a sustentabilidade da
Região

Na recta final da apresentação a
autarca eleita pelo Partido Comunista
lançou o desafio aos deputados eleitos
pelo Circulo eleitoral de Portalegre para
a Assembleia da República a

integrarem a Plataforma se de facto
estiverem interessados no
desenvolvimento em sustentabilidade
da Região

Anabela Pires autarca da freguesia
de Avis mostrou se igualmente contra
o encerramento de serviços e garantiu
que no caso concreto de Avis fica mais
caro ao erário público a extinção ou
agregação das juntas de Freguesia

porque caso venha a acontecer é
necessário que se os elementos da
Freguesia agregadora se desloquem
com assiduidade às juntas agregadas e
isso implica despesa

A Plataforma foi criada com o
objectivo de defender o Estado Social e
os serviços públicos da Região e tem
como personalidades e entidades
fundadoras a ANAFRE Delegação
Regional de Portalegre Comissão de
Utentes e Defesa dos Serviços Públicos
de Avis Comissão de Defesa dos
direitos das populações de Montargil e
Foros do Arrão MTD Movimento dos
Trabalhadores Desempregados
Presidência daAssembleia Municipal do
Crato Presidente da Junta de Freguesia
de Alcórrego Presidente da Junta de
Freguesia de Assumar Presidente da

Junta de Freguesia de Avis Presidente
da Junta de Freguesia de Crato e
Mártires Presidente da Junta de
Freguesia de Vale de Peso Presidente
do Município de Avis Presidente do
Município do Crato Presidente do
Município de Nisa CESP Sindicato
dos Trabalhadores do Comércio
Escritórios e Serviços de Portugal SEP
Sindicato dos Enfermeiros

Portugueses SPZS Sindicato dos
Professores da Zona Sul Delegação
Regional de Portalegre STAL
Direcção Regional de Portalegre
Sindicato dos Trabalhadores em
Funções Públicas e Sociais do Sul e
Regiões Autónomas Teatro de
Portalegre e União de Sindicatos do
NorteAlentejano
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