
 Quem pode utilizar os 

serviços? 

 Informação Importante Leichhardt Marrickville 

Community  

   Transport  Groupinc 

 Os nossos serviços de transporte shuttle 

disponibilizam um serviço porta-a-porta, 

agindo como um cruzamento entre um táxi e 

um serviço de autocarros. 

 Tem a opção de ser recolhido a partir de um 

qualquer local, por exemplo, a sua casa, ou 

de uma das paragens fixas (que funciona 

como uma paragem de autocarro). 

 Pode solicitar qualquer destino dentro da sua 

área local, incluindo o hospital RPA. 

 Em Marrickville, o autocarro JetStream 

funciona às Quartas-feiras. O Leichhardt 

TigeRider funciona às terças e sextas-feiras. 

Estes serviços funcionam na estrada de cerca 

das 8h30 às 15:30. O custo é $ 2 para viagem 

de todos os dias nestes serviços. 

 Quando souber as datas dos seus 

compromissos, por favor, ligue para o 

escritório imediatamente para garantir a sua 

reserva.  

 Pode ser fornecida assistência a passageiros 

na maioria dos serviços. Também se 

encontram disponíveis veículos modificados 

para cadeiras de rodas, mas precisam ser 

reservados com antecedência.  

 Os preços são negociáveis se estiver  com 

dificuldades financeiras.  

 Os serviços estão disponíveis para residentes 
elegíveis dos municípios de Marrickville e 
Leichhardt. 

 Todos os serviços exigem uma avaliação pelo 
telefone para verificar a elegibilidade antes de 
receber qualquer serviço. 

 Geralmente, os serviços estão disponíveis para 
as pessoas que são mais idosas, ou que têm uma 
doença ou uma deficiência que torna o transporte 
normal difícil. Os prestadores de cuidados viajam 
gratuitamente. 

 Os serviços são concebidos para ajudar as      

pessoas que não podem ou não conduzem, não 

podem providenciar o transporte através de um 

amigo/parente, não podem usar o transporte    

público ou pagar por um táxi.  

Sobre o Leichhardt Marrickville Community 
Transport Group 

Os serviços são organizados e operados pelo 

Leichhardt Marrickville Community Transport Group 

Inc.. O grupo oferece serviços nos municípios de 

Marrickville e de Leichhardt. 

O Leichhardt Marrickville Community Transport Group 

Inc.  é uma organização baseada na comunidade que 

proporciona um serviço à comunidade, sem fins 

lucrativos. O projecto é independentemente operado 

pela e para a comunidade. 

O Leichhardt Marrickville Community Transport Group 
Inc. é financiado conjuntamente pelo Governo da   
Commonwealth Government, Home and Community 
Care (HACC) e o NSW Community Transport Program. 

Leichhardt Marrickville Community Transport 

Group 

  Unit C, 6 Carrington Rd, Marrickville NSW 2204 

Ph:  9558 6800,   Fax:  9558 8292 

  Web: www.lctg.net.au 

  Email: admin@lctg.net.au 

“Transporte com Segurança e Cuidados” 
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Marcações 

Precisa de transporte para ir a uma consulta 

médica? Precisa ir a um hospital ou visitar 

um amigo a uma casa de repouso? Os táxis 

são muito caros e os autocarros impossíveis? 

Temos motoristas devidamente formados que 

irão ajudá-lo desde a sua casa até ao carro, 

levá-lo onde precisa ir e depois ajudá-lo a sair 

do carro quando chegar ao seu destino. 

Quando estiver pronto, você (ou a 

recepcionista) apenas precisa ligar para o 

nosso escritório e nós iremos buscá-lo para o 

seu regresso. 

Podemos levá-lo a qualquer parte na grande 
região metropolitana de Sidney. O custo 
depende de quão longe o seu destino é da 
sua casa e o tempo da sua marcação. 

Com o transporte individual, existe um custo 

padrão para as viagens simples e de ida e 

volta ($ 5 viagem de ida e $8 ida e volta).  

Para Transporte Flexível, os preços variam 

de acordo com a distância e o tempo de    

viagem.  

Compras 

Se viver no município de Leichhardt pode 

gostar de saber que a Leichhardt Marrickville 

Community Transport (Transportes Comunitários 

de Leichhardt Marrickville) oferece um serviço de 

compras porta-a-porta.  

Os serviços incluem: 

 2 serviços de compras por semana para o 
Mercado em Leichhardt. 

 Uma viagem aos Mercados de Peixe, na 1ª 

Sexta-feira de cada mês, que também inclui 

uma visita à IGA e à Norton Plaza. 

Iremos buscá-lo e levá-lo à porta de sua casa. 

A viagem de ida e volta custará apenas $ 5. 

Se vive no Município de Marrickville: 

A Leichhardt Marrickville Community Transport 

Comunidade dos Transportes Leichhardt       

Marrickville oferece uma viagem aos Mercados 

de Peixe, na 1ª Sexta-feira de cada mês, que 

também inclui uma visita à IGA e Norton Plaza. 

O custo é de $ 5 por viagem de volta.  

Passeios Sociais / Compras 

Gostaria de sair e talvez ver algumas paisagens, e 

quem sabe também almoçar? Ir a um clube ou 

fazer compras de caça que são verdadeiras 

pechinchas, mas não pode sair de casa? 

Experimente o nosso serviço de Eventos Sociais 

duas vezes por mês ou o serviço mensal de 

Passeios de Compras. Vamos a uma grande 

variedade de lugares - jardins, passeios 

panorâmicos, eventos especiais, centros 

comerciais, clubes e muito mais. Nós até vamos 

buscá-lo a casa e deixá-lo de volta no final do dia. 

Também não é caro. $8 por viagem é o custo de 

transporte e a maioria dos passeios dura a maior 

parte do dia. Os custos adicionais incluem almoço 

no dia e taxas de entrada ocasionais para locais 

específicos. Caso existam taxas de entrada, estas 

serão descritas no Calendário de Passeios que lhe 

é enviado. Procuramos e esforçamo-nos por 

escolher os melhores destinos.  

Se estiver interessado, ligue para nosso escritório 
e iremos enviar-lhe o Calendário de Passeios 
atual fornecendo todos os detalhes, incluindo os 
custos para passeios específicos. 


