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O movimento “Beja Merece” espera que o Parlamento aprove amanhã os projectos de
resolução apresentados após uma petição
em defesa das ligações ferroviárias entre
Beja e Lisboa e o Algarve e a electrificação
do troço Casa Branca-Beja.

A petição defende as ligações directas via Intercidades entre Beja e
Lisboa (PÚBLICO/arquivo)

Amanhã, a Assembleia da República vai discutir e votar três projectos de resolução, um do
Partido Ecologista “Os Verdes”, um do PCP e outro do BE, com recomendações ao Governo
que coincidem com as exigências da petição “Ramal de Beja e outras Dores de Alma”.
A petição, promovida pela Associação de Defesa do Património de Beja, que criou o
movimento de cidadãos “Beja Merece”, foi entregue em Fevereiro no Parlamento com 15.071
assinaturas em defesa das ligações directas via Intercidades entre Beja e Lisboa, da
electrificação do troço Casa Branca-Beja e da manutenção da ligação à Funcheira, que permite
a viagem até ao Algarve.
“De acordo com as reuniões que tivemos na Assembleia da República e os contactos com os
vários partidos, à partida esperamos que os projectos de resolução sejam aprovados”, disse
hoje à agência Lusa José Filipe Murteira do “Beja Merece”.
Nos últimos contactos na Assembleia da República com quase todos os grupos parlamentares,
à excepção do socialista, foi dada a representantes do movimento “a indicação de que havia
uma abertura para aceitar as reivindicações da petição” que constam nos três projectos de
resolução, que são “praticamente idênticos”.
“Vamos ver se os partidos que não apresentaram projectos de resolução (PS, PSD e CDS-PP)
vão votar favoravelmente”, disse ainda.
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