
Para que seja revertida a decisão de desactivação das Paraeens de Autocarro
junto à antiga "Fundição de Dois Portos" e "Tipografia União"

Exmo. Sr., Presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras

Os cidadãos torrienses abaixo assinados, moradores na zana entre "Fundição de Dois

Portos" e "Tipografia União", vêm peticionar à Assembleia Municipal, ao abrigo do Artigo 66o do

seu Regimento, para que possa ser revertida a decisão da Câmara Municipal de Torres Vedras, de

proceder à desactivação das paragens de autocarro junto à antiga "Fundição de Dois Portos" e

"Tipografia União".

Os cidadãos-utentes dos transportes públicos não foÍam consultados antecipadamente e

vêem agora a sua vida üanstomâda por via de uma decisão que nâo toma em consideração as

necessidades dos cidadãos mais fragilizados, nomeadamente das pessoas idosas que residem

naquela áre4 t€ndo eslas que se deslocar agora mais 500 metros a fim de usar os transportes

públicos.

Solicitando a melhor atenção de V. Exas, e com os melhores cumprimentos,

O primeiro subscritor,
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PETIÇÃO

Para que seja revertida a decisr',*dÀ;ià;cffi 
,i1".Í'J.3'i|;T.T"Hry+++**

Exmo. Sr., prysidente da Assembleia Murricipal de Tones Vedras

os cidadâos torrienses abaixo assinados, moradores ni mna entrre . Fundição de Dois
Portos" e "lipografia União,,, vêm peticionar à Assembleia Municipat, ao abrigo do Artigo 66. do
seu Regimento, para que possa ser revertida a decisão da câmara Municipal de Torres vedras, de
proceder à desactivaçâo das paragens de autocarro junto à antiga *Fundição 

de Dois porüos,, e
"Tipogafia União,'. '

os cidadãos-utentes dos hansportes púbricos não foram consurtados antecipadamente ev&m agora a sua üda transtomada por üa de uma decisão quç não toma cm consideração as
necessidades dos cidadãos mais fiagilizados, nomeadamente ír4§ pessoas idosas que rcsidem
naquela árcg t€odo ests§ que se desrocar agora mais 500 metros a fim de u§aÍ os &ansportes
públicos.

Solicitando a melhor atençâo de V. Exas, e com os melhores cumprimentos,
O primeiro subscy't.,r".
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PETIÇÃO

Para que seja revertida a decisão de_desactivaçâo das paragens de Autocarrojunto à antiga ..Fundição 
de Dois portos,, e ..Tifrffia 

União,,

Exmo. Sr., presidente da Assembleia Municipal de Tones Vedras

os cidadãos torrienses abaixo assinados, moradores na z-ona. enhe ..Fundição de Dois
PoÍtos" e "Tipografia união", vêm peticionar à Assembleia Municipal, ao abrigo do Artigo 66. do
seu Regimento, para que po§sa ser reveÍida a decisão da câmara Municipal de Torres vedras, de
proceder à desactivaçâo das paragens de autocarÍo junto à antiga . Fundição de Dois portos,, e
"Tipografia Uniâo". '

os cidadâos-utentes dos transportes públicos não foram consultados antecipadamente e
vêem agora a sua vida hanstornada por úa de uma decisão que não toma em consideraçâo as
necessidades dos cidadãos mais fragilizados, nomeadamente das pessoas idosas que residem
naquela áreq tendo e§t,s que se deslocar agora mais 500 metros a fim de usâr os transpoÍte§
públicos.

Solicitando a melhor atenção de V. Exas, e com os melhores cumprimentos,
O primeiro subscritor,
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PETIÇÃO

Para que seja reirertida a decisão dç desactivação das pregã_rligâutocarc
junto à antiga "Fundiçã«r de l)ois portos" e..fiffiia Llnião,'

Exmo. sr., Presidente daAssembleia Municipal de Torres vedras

os cidadãos torrienscs abaixo assinados, moradores na zona ente ..Fundição de Dois
Pottos" e "Tipografia União"' vêm petici,.rnar à Assembleia Municipal. ao abigo do Artigo 6tio do
seu Regimento, para que possi ser re'iertida a decisão da Câmara Murricipal cle ?,rncs'Vedr.rs, de
proceder à desactivaçãc das paragens de autocarro junto à antiga "Fun6ição ,le Dr»s po,Jos,, e
"Tipografra União".

os cidadãos-uterrtes clos Íransportes públicos nào forari consultatlos antecipadamente e
vôem agora a sua vida transtomada pol via de r.rma Cecisão que não toma err considei,açâo as
nec{'ssidades dos cidat!ão:r mais Íiagilizados, nomeadamente das oessoâs icle,s,es ilue rei:idem
-^^--^l^ t-_^ a _.- ,iiiiqiicia àra, úiidr) csías quc se riesiocar âg.-ra mars 500 metros 1 fim ,Je usa; rÍ transportes
púbücos.

Solicitando a melhor atenção de V. Exas, e com os melhores cumpririrc;rÍos.
O primeiro subscritci:
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PETIÇÃO
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Exmo. Sr., prçsidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras

os cidadãos torrienses abaixo assinados, moradores na zÃnaente ..Fundição de Dois
Portos" e 'i'ipografia União", vêm peticionar à Assembleia Municipal, ao abrigo do Artigo 66o do
seu Regimento, para que possa ser reveÍida a decisão da cànara Municipal de Torres vedras, de
proceder à desactivação das paragens de autocano junto à antiga .Fundição 

de Dois portos,, e
"Tipografia União,'. 

'

os cidadãos-utenúes dos traasportes púbticos nâo foram consulhdos antecipadarnente e
vêem agora a sua vida tanstomada por üa de uma decisão que não toms em consideração as
necessidades dos cidadâos mais fragilizados, nomeadamente ÍrÂs pessoas idosas que residem
naquela área, tendo estas que se deslocar agora mais 500 mehos a fim de us", os transpoÍtes
púbücos.

Solicitando a melhor atenção de V. Exas, e com os melhores cumprimentos,
O primeiro subscritor,
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Exmo. Sr., presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras

os cidadâos torrienses abaixo assinados, moradores M z-ona enfe ..Fundição de Dois
PoÍtos" e "lipografia Uniâo", vêm peticionar à Assembleia Municipal, ao abrigo do Arrigo 66" do
seu Regimento, psra que possa ser revertida a decisão da câmara Municipal de Tones vedras, de
proceder à desactivação das paragens de autocarro junto à anüga "Fundição de Dois portos,, e
"Iipografia União,'. '

os cidadãos-utentes dos transportes púbricos nâo foram consultados antecipadamente e
vêem agora a sua vida hanstornada por üa de uma decisão que não toma em consideração as
necessidades dos cidadãos mais &agilizados, nomeadamente das pessoas idosas que residem
naquela área' t€ndo est{s que se deslocsr agora mais 500 me&os a fim.de usaÍ os tran§portes
públicos.

Solicitando a melhor atenção de V, Exas, e com os melhores cumprimentos,
O primeiro subscritor,
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PETIÇÃO

Para que seja revertida a decisão de desactivação das Paragens de &tocaÍrg
junto à antiga "Fundição de Dois Portos'o e "Tipografia União"

Exmo. Sr.. Prqsidente daAssembleia Municipal de Torres Veôras

Os cidadãos torrienses abaixo assinados, moradores na zona ente "Fundição de Dois

Portos" e "Tipografia União', vêm peticionar à Assembleia Municipal, ao abrigo do Artigo 66o do

seu Regimento, para que possa ser revertida a decisão da Câmara Municipal de Terres Vedras, de

proceder à desaotivação .!as paragens de autocarro junto à antiga "Fundição .ie Dois Portos" e

"Tipografia União".

Os cidadãos-utentes dos traruportes públicos não foram consultados antecipadarnente e

vêem agora a sua vida úanstornada por via de uma decisão que não toma em consideração as

necessidades dos cidadãcs mais fragilizados, nomeadamente das pessoas idosas que residem

uaquela área tendo estas que se deslocar agora mais 500 metros a Íim r.le usar os ranspoÍes

nrlhlieos-

Solicitanrlo a melhor atenç§o Ce v. Exas, e com os melhores cunpriarentos,

O primeiro subscritoç
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PETrÇÃo

Para que seja revertida a dccisi'i;á;;;;ô;;;#.:H:fi:I3,P"Hgggg*.q'

Exmo. Sr., Pr,_esidente da Assembleia Municipal de Tbrres Vcdras

os ci{adâos torrienses abaixo assinados, moradores na zÃna entre ..Fundiçâo de Dois
Portos" e "Tipoerafia Uniâo., vêm peticionar à Assembleia Municipal, ao abrigo do Altigo 66o do
seu Regimento, patur que possa §er reveÍida a riecisão da câÍn8ra Municipal de Tones vedras, de
proceder à desactivação das paragens d€ autocaÍro junto à antiga ..Fundição 

de Dois portos,, e
"Tipografia União".

os cidadãos-utentes dos hansportes públicos não foram consultados antecipadamente e
vêem agora a sua üda tanstomada por üa de uma decisão que não toma em consideração as
necessidades dos cidadãos mais fisg izad's, nomeâdamente rrâs pessoss idosas que residem
naquela áre4 tendo estas que se desrocar agora mais 500 metros a fin de u§ar os tmnspoÍtes
públicos.

Solicitando a methor atenção de V. Exas, e com os melhores cumprimenüos,
O primeiro subsoitor,
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PETIÇÂO

Para que seja revertida a decisãode desactivação das paragens de Autocarrojunto à antiga ..Fundição 
de Dois portos,, e ..nffia 

Uniao,,

Exmo. Sr., Presidente da Assembleia Municipal de Tones Vedras

os cidadâos tLorrienses abaixo assinados, moradores na, ?Ã,,a enhe ..Fundição de Dois
Porlos" e "Tipografia união", vêm peticionar à Assembleia Municipar, ao abrigo do Artigo 66o do
seu Regimento, para que possa ser revertida a decisão da câmara Municipal de Torres vedras, de
proceder à desactivação das paragens de autocarro junto à antiga "Fundição de Dois portos,, e
"lipografia União,'.

os cidadãos-utentes dos transportes púbücos nâo foram consurtados antecipadamente e
vêem agora a sua úda tanstomada por üa de uma decisão que não toma em consideração as
necessidades dos cidadãos mais fiagilizados, nomeadamente das pessoas idosas que residem
naquela área, tendo estas que se deslocar agora mais 500 meaos a fim de ussr os tfansporte§
públicos.

Solicitando a melhor atenção de V. Exas, e com os melhores cumprimentos,
O primeiro subscritor,
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Para que seja revertida a decisi':*t,ia*tillêLitf.:'*",$IlT,P"qffi 
'.q'

o , E*o. Sr., p{sidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras

.:
s' os cidadãos tqrrienses abaixo assinados, moradores na mnaenhe .,Fundiç& de Dois

*::T-:''*'.afia 
União", vêm peücionar à Assembleia Municipal, ao abrigo do Artigo 66, do

§eu Keglmento, pam que possa ser reveÍida a decisão da câmara Municipal de Torres vedras, deproceder à desactivação das paragens de autocarro junto à antiga ..Fundição 
de Dois portos,, e

"Tipografia União.. '

os cidadãos-utentes dos tmnsportes públicos não foram consultados antecipadamente ev&m agora a sua vida hanstomada por üa de uma decisão que nâo toma em consideração asnecessidades dos cidadÂos mais Êagilizados, nomeadamente des pessoas idosas que residem

,TI* 
** tendo esta§rque.se deslocar agora mais 500 merros a fm de usaÍ os ounspoÍes

PETIÇÃO

Solicitando a melhor atençâo de V.

O primeiro subscritor,

Exas, e com os melhores cumprimentos,
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