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MOÇÃO 
Serviço de Transportes Públicos 

 

Em recentes contactos com a População confirmámos a falta de um serviço de 
transporte público que satisfaça as necessidades primárias de toda a nossa 
União de Freguesias. 
 
Em determinadas horas e locais verifica-se um total isolamento da restante 
freguesia e concelho. A população está prisioneira de uma situação que por falta 
de veículo particular ou dificuldade motora não podem ter a mobilidade mínima 
necessária. Para que, por exemplo, possam as crianças deslocar-se de e para a 
escola, numa rota e horário seguro. 
 
É necessária uma reorganização do mapa e um reforço da rede de Transportes 
Públicos na nossa União de Freguesias, em particular: Cachoeiras, Vala do 
Carregado, Quintas, Santo Estevão e Loja Nova. 
 
A Assembleia de Freguesias da União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras, reunida em sessão pública no dia 30 de setembro de 2019 
delibera: 
 
1. Recomendar à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que, no âmbito das 
suas competências delegadas tome medidas urgentes de forma a garantir as 
necessidades básicas por parte da Boa Viagem o cumprimento do serviço 
publico e de qualidade. 
2. Manifestar a toda a população a solidariedade em todas as suas lutas para 
atingir uma vida melhor. 
 
A presente proposta, foi aprovada por unanimidade, deverá ser publicada no site 

institucional da freguesia, e deverá ser remetida: 

 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; e Boa Viagem; e A todas 
as pessoas, empresas, organizações e instituições que se julguem por 
convenientes; 
 
Não obstante da aprovação, o mesmo deverá: - Ser Publicado no Site da Junta 
de Freguesia da UF de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. 
 
Castanheira do Ribatejo, 30 de setembro de 2019. 
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