


Proteção de Dados, pela garantia de confidencialidade e sigilo do serviço postal. Diria
mesmo que não temos garantias da qualidade do serviço a médio prazo, e que a
tendência será não existir provimento para pagar as reformas ou stock de produtos para
colmatar a procura e que com o consequente desinteresse das pessoas a médio/longo
prazo o objetivo seja mesmo fechar. E tudo isto a acontecer debaixo dos nossos olhos e
com o consentimento da ANACOM, porque os objetivos contratados aquando da
concessão estão a ser minimamente cumpridos no mínimo. Se analisarmos a questão
de forma integrada no meio em que Mora se encontra, veremos que esta alteração será
ainda mais grave. Estamos isolados, a trintas e quarentas km’s de outras vilas ou cidades,
com deficientes transportes públicos, estradas em mau estado, população de baixos
recursos financeiros, baixa literacia e com limitações à aplicação das novas tecnologias
informáticas e de internet, com história de ameaça de encerramento de serviços, como
o centro de saúde, ou de passagem para outro distrito contra a nossa vontade aquando
das NUT’S. Temos uma população envelhecida, por norma desconfiada das medidas
implementadas e descrente na classe política. Aqui ouve-se que não vale a pena, que
“eles fazem o que querem” e “ninguém se preocupa com os velhos”.

Mal passou um ano desde que tomei posse na Presidência da Junta de Freguesia
de Mora, e confesso que este assunto abalou a minha confiança. Vejo-me impotente
para travar estas medidas que contrariam também a imagem que tenho de honestidade
e integridade. Quando me apercebo que os senhores que dirigem neste momento os
CTT pretendiam que os funcionários de Junta de Freguesia, funcionários públicos,
ocupassem parte do seu tempo a prestar serviço à população, o que está correto, mas
com o objetivo de criar receitas a uma empresa que neste momento é privada. E que
estes mesmos senhores engendram estas alterações com o propósito único de criar
rendimento rápido para cobrir o investimento inicial e retirar dividendos, sem
preocupação pelas pessoas e pelo ainda maior isolamento que estão a criar.

Fico triste, esmorecido, desanimado...

Assim, solicito que se digne a aceitar a petição em anexo, “Pela manutenção da
Loja dos CTT na Freguesia de Mora”, com 682 assinaturas que foi realizada em Mora,
assinada não só por alguns dos seus habitantes, mas também por cidadãos de outras
regiões que pretende chamar a atenção para este problema, no sentido de sensibilizar
as entidades competentes e travar este atropelo aos direitos e a confiança e crença das
pessoas não só de Mora mas, creio de todo o interior do País.

A título pessoal gostaria ainda de saber que esta carta foi realmente lida por Sua
Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República Portuguesa.

Obrigado,

Marco António Fortio Calhau
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