ATRPT

- SERVIÇO DE TRANSPORTE LAR - SEDE

De há muito que residentes do Lar, familiares e amigos, têm chamado a
atenção para a inexistência de um transporte público que assegure, em
condições aceitáveis, uma ligação com os centros urbanos, nomeadamente
o Porto. Esta situação tem contribuído para algum isolamento, dificultando
deslocações de residentes autónomos e a visita de amigos e familiares de
residentes que não possam ausentar-se do Lar.
No sentido de contribuir para uma maior ligação física entre todos, a
Direção da ATRPT, vai lançar a título experimental, um serviço de
transporte entre o Centro Social Arcanjo Gabriel, em Valadares e a Sede
na Rua do Almada (paragem na rua de Ceuta, junto ao Hotel Infante de
Sagres). Este serviço destina-se aos utentes autónomos, seus familiares e
amigos e também a sócios da ATRPT.
Foi contratado um motorista e irá ser usada a carrinha Mercedes.
Ao fim de cinco semanas, e em função dos resultados e da resposta dos
utentes, será decidido se este serviço se irá manter e em que condições.
Durante o período experimental, que se inicia no próximo dia 16 de
setembro, serão efetuadas 2 viagens de ida e volta, às segundas, quartas e
sextas, com o seguinte horário:
Partida do Lar - 14,00 h; Chegada prevista à Sede - 14,30 h
Partida da Sede - 14,45 h; Chegada prevista ao Lar – 15,30 h
Partida do Lar - 17,30 h; Chegada prevista à Sede – 18,00 h
Partida da Sede – 18,15 h; Chegada prevista ao Lar – 19,00 h
Neste período o serviço é gratuito, sujeito a marcações prévias e limitado
aos 8 lugares disponíveis.
Dadas as características e as condicionantes do serviço, este apenas se
destina a pessoas com total autonomia, considerando-se a deslocação
como se fosse efetuada num serviço público.
As horas de partida serão cumpridas rigorosamente; caso alguém se atrase,
terá de seguir pelos seus próprios meios.
As informações sobre marcações serão prestadas na secretaria do Lar.

