CONTRA A DESLOCALIZACAO DOS SERVICOS DE
REGISTO SITOS NA AVENIDA FONTES PEREIRA DE
MELO, N.º 7 A 11, LISBOA
(Conservatória do Registo Civil de Lisboa; Conservatória do Registo Comercial de Lisboa SIR; Balcão
da Casa Pronta BHDL — Balcão de Heranças e Divorcio com Partilha? Cartão do Cidadão e
Passaporte Eletrónico)
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da Republica,
Os cidadãos abaixo-assinados defendem a manutenção da Conservatória do Registo Civil de Lisboa,
da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, do SIR, do Balcão da Casa Pronta, do BHDP —
Balcão de Heranças e Divorcio com Partilha, bem como, do Cartão do Cidadão e do Passaporte
Eletrónico, no edifício sito na Avenida Fontes Pereira de Meio, n.º 7 a 11, Lisboa, devido a sua
excelente localização e centralidade e ainda por estar bem servido de transportes públicos para quem
ao mesmo se dirige (estacoes do metro de Picoas, Marquês do Pombal e Parque).
Destacamos ainda que o edifício tem uma paragem de autocarro mesmo a porta, o que se mostra
fundamental para todos os cidadãos e seguramente indispensável para aqueles que, por qualquer
razão, tenham a sua possibilidade de mobilidade reduzida.
Por estas razões de interesse publico, somos contra a deslocalização dos supra referidos Serviços de
Registo para outro local.
Lisboa, aos 05 de abril de 2019
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Exmo. Sr. Presidente da Assednbieia da República,

Os cidadãos abaixo-assinadds defendem a manutenção da Conservatória do
Registo Civil de Lisboa, da Çonservatória do Registo Comercial de Lisboa, do
SIR, do Balcão da Casa Pront~a, do BHDP Balcão de Heranças e Divórcio com
Partilha, bem como, do Ca±t~o do Cidadão e do Passaporte Eletrónico, no
edificio sito na Avenida Fontes Pereira de Meio, n.° 7 a 11, Lisboa, devido à sua
excelente localização e centra~idade e ainda por estar bem servido de transportes
públicos para quem ao mesmo se dirige (estações do metro de Picoas, Marques
do Pombal e Parque).
—

Destacamos ainda que o edif~cio tem urna paragem de autocarro mesmo à porta,
o que se mostra fundamental para todos os cidadãos e seguramente indispensável
para aqueles que, por qualquk razão, tenham a sua possibilidade de mobilidade
reduzida.
Por estas razões de interesse~ público, somos contra a deslocalização dos supra
referidos Serviços de Registo para outro local.
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