PRESS RELEASES 2011

12 Junho 2011
Alterações de serviço da CARRIS devido à realização das
Festas de Lisboa
A CARRIS informa que irá proceder a alterações de serviço durante as Festas de
Lisboa. Assim, no dia 12 e 13 de Junho, devido à realização de diversas actividades
inseridas na programação das festividades da cidade, serão efectuadas as seguintes
alterações:
Dia 12 de Junho
Casamentos de Sto. António
Devido à realização dos Casamentos de Sto. António, será encerrada ao trânsito a
área circundante da Sé de Lisboa, implicando as seguintes alterações no serviço da
CARRIS:


A partir das 13h00:
-

Carreiras 12E e 737 – terminam o serviço (ver também Arraiais
Populares);

-

Carreira 28E – funcionamento apenas entre Martim Moniz – Graça e
Camões – Prazeres (ver também Arraiais Populares).

Marchas Populares
Devido ao desfile das Marchas Populares na Av. da Liberdade estão previstas as
seguintes alterações:


A partir das 14h30 - Encerramento ao trânsito das faixas centrais da Av. da
Liberdade, mantendo-se a circulação dos autocarros das carreiras 36, 709, 711
e 745 pelas faixas laterais, até que as condições o permitam.



A partir das 18h00 – Encerramento ao trânsito da Rua Braamcamp, entre
Marquês de Pombal, Rua Castilho e topo sul da Pç. Marquês de Pombal, com
alteração do trajeto das carreiras 720, 727 e 738.



A partir das 20h00 – Encerramento total do trânsito na Av. da Liberdade e
Restauradores, incluindo o cruzamento da Rua Alexandre Herculano, implicando
o encurtamento do trajeto das carreiras 36, 709, 711 e 745, assim como das
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carreiras 205 e 207 (Rede da Madrugada), e alteração do trajeto das carreiras
74 e 706;


A partir das 21h30 – Encerramento ao trânsito do Rossio;



A circulação na Av. da Liberdade estará interrompida até às 10h00 do dia 13 de
Junho, admitindo-se que as vias laterais possam abrir mais cedo possibilitando
a reposição da circulação das carreiras de autocarros.

Arraiais Populares
Devido aos habituais congestionamentos e grande aglomeração de pessoas
resultantes da realização dos arraiais populares nos bairros históricos, verificar-seão as seguintes alterações no serviço da CARRIS:


Às 18h00 – carreiras 12E e 737 terminam o serviço (ver também Casamentos
de Sto. António);



A partir das 20h30 – Carreira 15E terá percurso encurtado ao Cais Sodré;



A partir das 18h00 - Carreira 28E com funcionamento apenas entre Martim
Moniz – Graça e Camões – Prazeres (ver também Casamentos de Sto. António).
O serviço desta carreira termina completamente às 20h30;



Às 18h00 – Ascensor da Bica termina o serviço.

Poderão ocorrer alterações de trajeto de outras carreiras de acordo com as
condições de circulação nos diversos locais.
13 de Junho
Missa e Procissão de Sto. António
Devido à realização da Missa é interrompida a circulação na Rua de Sto. António à
Sé, verificando-se as seguintes alterações no serviço da Carris:


A partir das 11h00 até final da Missa:
-

Carreiras 12E e 737 – não funcionam;

-

Carreira 28E – funcionamento apenas entre Martim Moniz – Graça e
Camões – Prazeres.

Para

realização

da

Procissão

ficarão

interditos

ao

trânsito

os

seguintes

arruamentos: Rua de Sto. António à Sé, Ruas das Cruzes da Sé, São João da Praça,
São Miguel da Regueira, Remédios, Lº de Santo Estêvão, Rua das Escolas Gerais,
São Tomé, Lº. das Portas do Sol, Lº. do Limoeiro, Rua Augusto Rosa e Largo da Sé,
com as seguintes implicações no serviço da Carris:


A partir das 15h30 até final da Procissão:
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-

Carreiras 12E e 737 – não funcionam;

-

Carreira 28E – funcionamento apenas entre Martim Moniz – Graça e
Camões – Prazeres.

Poderão, ainda, existir outros condicionamentos imprevistos de menor monta e
impacto no serviço.

A CARRIS acompanhará permanentemente a evolução da situação em estreita
colaboração com as autoridades policiais de forma minimizar o efeito das
perturbações sobre o serviço prestado.

