COMUNICADO DE IMPRENSA

Operadoras de transportes públicos ganham novas cores até 20 de Dezembro

CARRIS E METRO CELEBRAM O NATAL EM
ELÉTRICO E COMBOIO ESPECIAIS
• ELÉTRICO DE NATAL:
Reservado a escolas inscritas através do serviço educativo do MUSEU da CARRIS
DIAS ÚTEIS
De 9 a 19 de dezembro
Viagens: 10h | 11h| 12H| 14H| 15h|16h (mediante marcação)
Percurso: Estação de Santo Amaro – Praça da Figueira – Santo Amaro
FINS-DE-SEMANA E FERIADO
Aberto ao público em geral (sem marcação)
Dias 6, 7, 8, 13, 14 e 20 de dezembro
Das 10h às 12h30 e das 14h às 16h30
Percurso: Praça do Comércio – Rua da Prata – Rua dos Fanqueiros – Cais
do Sodré – Av. 24 De julho - Santo Amaro – Praça do Comércio
• COMBOIO DE NATAL:
Dirigido a crianças de Escolas do Ensino Básico e Instituições Particulares de
Solidariedade Social
Dias 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de dezembro

A CARRIS e o METROPOLITANO DE LISBOA assinalam a época natalícia, através da
realização do tradicional Elétrico e Comboio de Natal.
Mais uma vez, ambas as empresas de transporte comemoram o Natal oferecendo aos seus
clientes e, em particular, às crianças, a oportunidade de viajarem num elétrico e num comboio
devidamente decorados para a época festiva que se aproxima.
Elétrico de Natal, que conta com 34 anos e transporta anualmente cerca de 5.000 crianças,
regressa às ruas de Lisboa.
Entre os dias 9 e 19 de dezembro (todos os dias úteis), a CARRIS, em parceria com a
CARRISTUR, vai realizar o "Elétrico de Natal", que será reservado a escolas que marcarem a
sua viagem previamente junto do serviço educativo do Museu da CARRIS.
As crianças, com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos, podem percorrer, durante
uma hora, num circuito sem paragens, alguns dos mais marcantes locais da Baixa lisboeta.
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Com várias partidas marcadas, a partir do Museu da CARRIS, ao longo do dia e limitadas aos
lugares disponíveis, o “Elétrico de Natal", conduzido pelo "Pai Natal", vai realizar viagens no
percurso Estação de Santo Amaro – Praça da Figueira – Santo Amaro, ao som de melodias e
contos de Natal.
Este ano, esta iniciativa contribuirá para apoiar uma ação social, assumindo as escolas que
pretendam participar nesta viagem um valor simbólico de 0.50€ por criança, montante que
reverterá na totalidade para a Instituição Ajuda de Berço.
A partir do próximo dia 6 de dezembro e durante três fins-de-semana, o "Elétrico de Natal"
vai realizar, também, viagens, abertas ao público em geral, no percurso entre a Praça do
Comércio, Rua da Prata, Rua dos Fanqueiros, Cais do Sodré, Av. 24 de Julho, Sto. Amaro e
Praça do Comércio.
As crianças com idade inferior a 4 anos têm entrada gratuita. O bilhete de adulto para esta
viagem terá um custo de 6€ e o de criança (entre os 4 e os 10 anos) de 3€.
Esta viagem pode, ainda, ser realizada mediante a aquisição, pelos interessados, de um
bilhete familiar, que integra a possibilidade de realização de viagem para dois adultos e duas
crianças, pelo valor de apenas 15€.
Todos os clientes Yellow Bus Sightseeing Tours que apresentem os seus bilhetes turísticos
beneficiarão de um desconto na compra do bilhete de adulto, podendo viver a “magia do
Natal” por apenas 4€.
Comboio de Natal na histórica carruagem ML7 do METRO
O Comboio de Natal, dedicado a crianças de Instituições Particulares de Solidariedade Social
e de Escolas do Ensino Básico tem viagem marcada para os dias 2, 3, 4, 9, 10 e 11
de Dezembro.
Na estação Alvalade, na bonita carruagem histórica – ML7 – que conta com mais de meio
século de vida, terão lugar várias atividades didáticas para os mais pequenos.
No Comboio de Natal, com a participação dos parceiros Teatro de Carnide, Museu da
Marioneta e Pavilhão do Conhecimento, os “pequenos clientes” irão encontrar várias
surpresas, entre as quais, contos de Natal, teatro, marionetas e experiências científicas.
Estes "pequenos clientes" terão, ainda, a possibilidade de revelar ao "Pai Natal" os seus
desejos para a noite de Natal.

