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31 de Agosto 2009
CARRIS lança mais novidades no dia 31 de Agosto - Nova carreira
“expresso” 780 entre o Saldanha e Benfica e alargamento do
funcionamento da carreira 781 aos fins-de-semana e feriados
A carreira de autocarros 780 da CARRIS, que ligará o Saldanha a Benfica, entra em
circulação segunda-feira, dia 31 de Agosto. A carreira 780 é uma carreira “expresso” que
permitirá ligar a zona de Benfica ao centro da Cidade, de forma confortável e mais rápida,
mantendo o tarifário normal da restante Rede da CARRIS.
Nos dias úteis, entre as 07h00 às 09h30, a carreira 780 circulará com intervalos de
partida da ordem dos 10 minutos e, entre as 16h30 e 19h30, circulará com
intervalos de cerca de 13 minutos.
A CARRIS, colocando à disposição dos seus Clientes uma rede integrada de transportes, criou
esta nova carreira, sob o lema “o caminho mais rápido entre dois pontos”, que inclui
paragens junto a várias estações do Metropolitano de Lisboa, servindo a proximidade do
interface de transporte público do Campo Grande, a Estação Ferroviária de Entrecampos e
vários locais de estacionamento, designadamente a zona do Colégio Militar/Colombo e o Campo
Grande.
De modo a dar a conhecer a nova carreira, a CARRIS lançará uma campanha informativa que
estará na rua, de 31 de Agosto a 2 de Setembro e que consistirá na distribuição de folhetos
informativos sobre a 780 e na oferta de um “kit” composto pelo mapa de Rede da CARRIS e
por um brinde alusivo à nova carreira.
No dia 31, a CARRIS organizará um posto informativo no Saldanha e em Benfica, junto à
Igreja. Nos dias 1 e 2 de Setembro, esta acção decorrerá no Campo Pequeno, Entrecampos e
no Calhariz de Benfica, zonas de percurso desta nova carreira.
A carreira 781 passará a circular todos os dias do ano
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A carreira 781, que liga o Cais do Sodré ao Prior Velho, com passagem pelos Olivais e
Encarnação, também apresentará novidades no seu serviço, a partir de dia 31 de Agosto,
passando a mesma a circular também aos fins-de-semana e dias feriados.
A CARRIS continua, assim, a apostar na concretização de soluções de mobilidade mais
sustentáveis, garantindo um serviço de transporte público com mais qualidade e conforto.

