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BOLETIM INFORMATIVO 

 
Nº 49 

 

12/Janeiro/2016 

 

Caro Cooperante 

  

ÚLTIMA HORA 

 

Na continuidade do diálogo com a autarquia, solicitámos a intervenção em algumas 

praças de táxis que careciam de alterações, transmitindo a importância que esses 

espaços têm para a nossa actividade quando devidamente sinalizados. 

Em conformidade com os e-mails em anexo, apraz-nos registar a forma célere que a 

Câmara e Junta, remeteu para resolução imediata as nossas solicitações. Superadas as 

nossas espectativas, na rápida execução da alteração na Praça da Cuf para (3 lugares), 

exigiu a elaboração deste boletim informativo e a sua distribuição, informando todos 

os motoristas que o ponto de paragem do Cobre será desativado no dia 15 de 

Janeiro de 2016 e passem utilizar apenas a Praça da Cuf servindo esta, as zonas 

da Pampilheira e Cobre, apelando que se estacione nela com frequência, para que o 

seu espaço seja respeitado, convictos da rotatividade que venha a ter na prespectiva 

da afluência de clientes/chamadas. 

Referenciámos também a Praça do Guincho, altura ideal para a sua requalificação, 

para que nos meses de verão, esteja operacional. 

Praça da Estação de Cascais, pedimos para ser sinalizada horizontalmente (chão). 

Parede/Carcavelos ver e-mails (anexo), discrição. 

 

Vamo-nos antecipar á questão que nos vão colocar certamente, e a Avenida Valbom? 

Vamos continuar a sensibilizar o Vereador, pela importância que a rua têm para nós 

na ligação á estação e, a possibilidade de sermos inseridos nos veículos autorizados. 

 

Nota: A emergência, visível em todas as viaturas vai ser activada a partir do dia 15 

de Janeiro de 2016, convictos que o botão esteja colocado no local apropriado (B.I. nº 

48). 
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O ponto de situação é o seguinte: 
  
•             Praia do Guincho – foi elaborada proposta aprovada hoje pelo GVNPL e enviada à JF Cascais Estoril 
para execuçao; 
•             Praça da CUF – foi aprovado o projeto TP115/15 (GDCC/2015/46066),  sinalização vertical - Rua 
Fernão Lopes, junto ao Hospital CUF – Cobre – Cascais, foi enviado para execução à UF Cascais e Estoril 
através do ofício n.º 022574 de 07-07-2015– ainda não foi executado; 

 
O ponto de situação é o seguinte: 
  
•             Outras praças de táxis na Parede e Carcavelos – Foi aprovado o projeto TP 106/15 
(GDCC/2015/44513), marcas rodoviárias e barreiras físicas - Rua de Gaza e Rua Doutor Carlos Amaro - 
Junqueiro e Murtal que foi enviado para execução à UF de Carcavelos e Parede através do ofício n.º 021926 
de 01-07-2015 (em anexo) – ainda não foi executado. 
  
Já falei com as Juntas para acelerar as implementações. 
 
 
 
 
 
 

Pela forma como tem tratado o nosso sector, os nossos agradecimentos. 

 

Vereador, Nuno Piteira Lopes  

Presidente da Junta, Pedro Morais Soares 
 
 

                      
  

 

                                                                                                                                

 

 

  
A elaboração dos Boletins Informativos tem por base a Artigo 60º, do Regulamento Interno desta Cooperativa, sendo 

da responsabilidade de todos os Cooperantes, Artigo 25º, transmitir e dar a conhecer o seu conteúdo aos funcionários 

e comunicar à Central qualquer falha dos mesmos. A direcção. 


