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[Presencial e Videoconferência] 
 

 

Audição no âmbito da Petição n.º 49/XIV/1.ª – “Mais e melhores condições dos autocarros da 
empresa Vimeca, no âmbito do transporte de passageiros” 
 
Obs.: Audição por videoconferência 
 

Intervenção por escrito da Peticionária Luísa Leme: 
 

 

“A razão deste email são os transportes. Mais propriamente a carreira 105 e a 24… 
Senhor Presidente o bairro tem problemas… Mas a Vimeca não gosta de trabalhar no 
Monte Abraão. E como não gosta arranja e dificulta a vida a muita gente… Não respeita 
as pessoas… Não cumpre horários… suprime carreiras… no final do dia chego a esperar 
hora a hora e meia por um transporte. Na Estação Queluz/Massamá a paragem do 105 
é a que tem sempre mais pessoas. As filas que se formam na hora de ponta dá para 
fazer vários desdobramentos de carreira. Quando finalmente chega… já vem tão cheio… 
que é preciso coragem para entrar… Os animais são melhor transportados que as 
pessoas… Durante a espera do 105, é ver passar outras carreiras por exemplo a 101 e 
163 que vêm de muito mais longe. Mas a partir da Falagueira, fazem o mesmo percurso, 
chegam a tempo e horas. 
Com a alteração de circulação no Monte Abraão a Av. Afonso Costa, Av. do Miradouro, 
R. da Fraternidade… e muitas outras que não sei o nome os moradores ficaram bastante 
prejudicados. A carreira 24 circulava de 15 em 15 minutos. Agora é de 30 em 30 
minutos. Mais ou menos ia cumprindo o horário. Por haver mais hipóteses mais pessoas 
e crianças conseguiam chegar a horas aos empregos e às escolas.  
A carreira 105, quase sempre atrasada e com carreiras suprimidas por iniciativa não sei 
de quem…Termina na Av. Afonso Costa, mas devia continuar por mais duas paragens. Os 
Srs. Motoristas alegam ser ordens recebidas. Obrigam todas as pessoas a sair… o 
autocarro tem de ficar vazio. Saem pessoas idosas e com dificuldade em subir e descer 
os degraus. Mães com crianças ao colo ou com carrinhos com bebés… Crianças de 
escola… Vai tudo para a rua… esperar pela hora de saída do autocarro. Agora ainda é 
Verão, quando vier o frio e a chuva… Os Srs. Motoristas quando entendem mandam 
subir os passageiros a começar por quem estava na paragem. Quem foi obrigado a sair e 
que ainda não tinha chegado ao seu destino, volta a entrar passa o passe ou tira bilhete 
para terminar a viagem. Já vi mães e pessoas com dificuldade em andar, irem a pé para 
não tirarem novo bilhete. Os bilhetes tirados no autocarro são caros. Seria muito bom 
que o Terminal e o começo da carreira 105 voltasse a ser no Pingo Doce. É mais útil, e 
mais justo visto servir todos os moradores por igual. E ter acesso ao supermercado Pingo 
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Doce com mais facilidade. Visto ser o mais usado pelas pessoas e não só que moram 
deste lado. Andar carregado com compras e a subir e descer do autocarro… custa muito. 
A carta já vai longa. Pretendo ser uma crítica construtiva de alguém que todos os dias 
usa os transportes públicos e perde muitas horas da sua vida à espera dos mesmos.  
  
Muito obrigada.” 

 
 
 

 


