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17 de junho de 2014

Mega Piquenique altera circulação na Avenida da Liberdade
De 19 a 23 de junho
Por motivos da realização do Mega Piquenique na Avenida da Liberdade, a CARRIS informa que
o serviço de transporte irá sofrer perturbações entre as 21h30 do dia 19 (5ª feira) e as 5h00 do
dia 23 de junho (2ª feira), devido ao encerramento ao trânsito daquela avenida.

Igualmente, no dia 21 de junho (sábado) estará interdito o atravessamento da avenida pela
Rua Alexandre Herculano.

Assim, entre as 21h30 do dia 19 (5ª feira) e as 5h00 do dia 23 de junho (2ª feira), as carreiras
de autocarros que circulam nesta área sofrerão as seguintes alterações:
709 – Funciona apenas entre Marquês de Pombal (Av. Alex. Herculano) e Campo de Ourique;
711 – Funciona apenas entre Marquês de Pombal e Alto da Damaia;
732 – Funciona apenas entre Rossio e Caselas;
736 – Funciona em 2 troços: Cais Sodré – Rossio e Marquês de Pombal – Odivelas;
759 – Funciona apenas entre Rossio e Est. Oriente;
207 (Rede da Madrugada) – Alteração de percurso, nos dois sentidos, via Rua do Alecrim,
Príncipe Real e Rato e Marquês de Pombal, onde retoma o percurso normal.

Durante todo o dia 21 de junho (sábado), acrescem as seguintes alterações:
706 e 774 – Alteração do percurso, nos dois sentidos, via Rua Braancamp, Marquês de Pombal
e Av. Duque de Loulé.

Também durante a tarde do dia 21 de junho (sábado) está prevista a realização de
manifestações com concentração no Cais do Sodré e Campo das Cebolas e desfile até ao
Rossio que implicarão encurtamentos dos percursos das carreiras 15E, 714, 728, 735, 737, 758,
760, 794 e alterações adicionais nas já referidas 736, 759 e 774, naquele perímetro.
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De forma a contornar esta situação, a CARRIS sugere a utilização das linhas Azul e/ou Verde do
Metropolitano de Lisboa.

A CARRIS agradece antecipadamente a compreensão e colaboração dos seus clientes face aos
inconvenientes decorrentes destas alterações.
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