PRESS RELEASES 2009

14 Setembro 2009
CARRIS com novos serviços e produtos
A CARRIS continua a lançar no mercado novos serviços e produtos. Em Agosto foi
expandido o serviço “Bike Bus”, começou a circular a nova carreira 780 e foi
alargado o serviço da 781.
Desde o mês passado, a CARRIS disponibiliza mais duas carreiras “Bike Bus”, as
carreiras 21 (Saldanha – Moscavide Centro) e 31 (Av. José Malhoa – Moscavide
Centro), juntaram-se às quatro carreiras já existentes.
O serviço “Bike Bus” funciona agora sete dias por semana, permitindo aos seus
Clientes uma nova abordagem de mobilidade na cidade de Lisboa. Até aqui o
transporte de bicicletas nas carreiras “Bike Bus” só era possível aos fins-de-semana
e feriados.
Este serviço “Bike Bus” permite transportar, nas 6 carreiras bicicletas com todo o
conforto, sem qualquer custo adicional para os Clientes, para além do pagamento
do respectivo título de transporte, estando os respectivos autocarros dotados do
espaço necessário para o efeito, disponibilizando um sistema de afixação adequado.
Carreiras “Bike Bus”
21 Saldanha – Moscavide Centro
24 Pontinha - Alcântara (Cç. Tapada)
25 Est. Oriente - Prior Velho
31 Av. José Malhoa – Moscavide Centro
708 Martim Moniz - Parque das Nações
723 Desterro – Algés
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Nova carreira 780
A nova carreira 780 da CARRIS, que liga o Saldanha a Benfica, entrou em
circulação no fim de Agosto. Trata-se de uma carreira “expresso” que permite ligar
a zona de Benfica ao centro da Cidade. Nos dias úteis, entre as 07h00 e as 09h30,
a carreira circulará com intervalos de partida da ordem dos 10 minutos e, entre as
16h30 e as 19h30, circulará com intervalos de cerca de 13 minutos.
Serviço alargado na 781
A carreira 781, que liga o Cais do Sodré ao Prior Velho, com passagem pelos Olivais
e Encarnação, também apresenta novidades no seu serviço, passando a circular
também aos fins-de-semana e dias feriados.

