
 

  
 

 
 

Venha juntar-se à MBTA 
numa reunião virtual com a Comunidade de Fall River 

sobre o Projecto da South Coast Rail 
 

 
 

A Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) convida-o(a) a participar na REUNIÃO VIRTUAL 
DA COMUNIDADE DE FALL RIVER sobre o Projecto da South Coast Rail. A Equipa do Projecto fará 
uma apresentação sobre a Fase 1, a Estação de Fall River Depot, o Parque de Manobras e 
Estacionamento de Weaver's Cove e o início dos trabalhos de construção em Fall River. A seguir a esta 
apresentação, a Equipa do Projecto irá responder às perguntas dos interessados.  

Os interessados podem participar na reunião através de computador ou por telefone. Para 
informações sobre o modo de participação, ver www.mbta.com/southcoastrail na secção Upcoming 
Events (Próximos Eventos) . Quem não puder participar na reunião nesta data, poderá ter acesso à sua 
gravação, em local a disponibilizar oportunamente. 

Para mais informações sobre o Projecto South Coast Rail, visitar o sítio Web: 
www.mbta.com/southcoastrail 

Para quaisquer dúvidas ou questões, contactar a Equipa do Projecto para o emaik 
SouthCoastRail@dot.state.ma.us. 

Esta é uma de uma série de reuniões públicas realizadas pela MBTA. Outras reuniões a realizar em 
outras comunidades serão anunciadas por correio electrónico e no sítio Web: 

www.mbta.com/southcoastrail. 
 

As reuniões são acessíveis a pessoas portadoras de deficiências ou com conhecimentos limitados em inglês. Durante esta 
reunião, A MBTA irá disponibilizar intérpretes de Português e Espanhol, assim como a legendagem das intervenções. 
Poderão ainda ser disponibilizados gratuitamente outros serviços de acessibilidade e de interpretação; estes serviços 
devem ser solicitados pelos interessados e serão prestados conforme a sua disponibilidade. Estes serviços incluem o 
fornecimento de documentação em formatos alternativos, tradução de documentos e intérpretes. Para mais informações, 
ou para solicitar serviços de acesso e/ou linguísticos em termos razoáveis, contactar por email para 
echristin@reginavilla.com ou por telefone para 617-357-5772 x 16, até 18 de Fevereiro de 2021. 

DATA: Quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021 
HORA: 6:00 PM – 7:30 PM 

LOCAL: Reunião Pública Virtual (Zoom) 
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