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CARRIS E METRO CELEBRAM O NATAL EM
ELÉTRICO E COMBOIO “VESTIDOS A RIGOR”


Elétrico de Natal: 4 a 17 de dezembro
Escolas: dias uteis e mediante marcação - 10h| 11h| 12H| 14H|
15h| 16H
Ponto de partida: Santo Amaro
Público em geral: sábado- 10h| 11h
Ponto de partida: Praça da Figueira
(sem marcação e sujeito à lotação do elétrico)



Comboio de Natal: 4 e 11 de dezembro
Para crianças de IPSS, com viagens agendadas

A CARRIS e o METROPOLITANO DE LISBOA vestem as cores da quadra
natalícia e assinalam a época através da realização de viagens ímpares
dedicadas às crianças.
Com várias partidas marcadas ao longo do dia e limitadas aos lugares
disponíveis, os “amarelos da CARRIS” ganham cor e alegria entre os dias 4
e 17 de dezembro. Pelo trigésimo terceiro ano consecutivo, no percurso
Santo Amaro – Praça da Figueira – Santo Amaro, os “amarelos” fazem uma
viagem cheia de emoções, onde os mais pequenos são convidados a
desenhar pormenores e cores da paisagem nas janelas do elétrico, ao som
de melodias e contos de Natal. Vão ainda criar um desenho único para
oferecer ao colega do lado. Estão, até ao momento, inscritas no Elétrico de
Natal cerca de 2.500 crianças.
As viagens no Elétrico “vestido a rigor” e efetuadas em dias uteis são
dedicadas às crianças das instituições de ensino da zona de Lisboa, que se
devem inscrever gratuitamente. Conforme é habitual, aos sábados o
Elétrico de Natal está disponível para os lisboetas em geral, especialmente
os mais pequenos que podem fazer a viagem acompanhados pelos pais e
familiares.
Comboio de Natal nas carruagens nº 1 e nº 2 do METRO
O Comboio de Natal, dedicado a crianças de Instituições Particulares de
Solidariedade Social, tem as suas viagens agendadas para as quartasfeiras, dias 4 e 11 de Dezembro, e são realizadas nas bonitas carruagens
históricas – a nº 1 e a nº 2 – que contam com mais de meio século de vida.
No Comboio de Natal, que conta este ano com o apoio do Grupo Babel, do
Teatro de Carnide e do Museu da Marioneta, os passageiros de palmo e
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meio vão encontrar várias surpresas, entre elas contos de Natal, duendes e
a possibilidade de revelar ao Pai Natal os seus desejos para a noite de 24 de
Dezembro.
Estas iniciativas da CARRIS e do METROPOLITANO DE LISBOA contam com
o apoio da YOCO.
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