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1 Julho 2011
CARRIS associa-se ao Festival Panda como transportadora
oficial
A CARRIS, empresa de transportes públicos urbanos de passageiros à superfície
com mais de 100 anos de actividade em Lisboa, será a transportadora oficial do
Festival Panda, um dos maiores eventos infantis do país nos últimos anos. A
empresa mantém a tradição e associa-se a um dos grandes eventos da cidade, com
o objectivo de promover a mobilidade sustentável junto dos fãs do Panda, evitando
a utilização do automóvel e contribuindo para a qualidade ambiental da cidade.
Assim, nos dias 1, 2 e 3 de Julho, a CARRIS oferece transporte gratuito para o
Estádio do Restelo, a todas as crianças até aos doze anos, acompanhadas por um
adulto portador de bilhete do Festival e com título de transporte válido na rede da
CARRIS.
A CARRIS vai também oferecer 15 bilhetes duplos para o Festival Panda através de
um passatempo. Os autores das frases, fotografias ou vídeos mais criativos, que
juntem o Panda e a CARRIS, terão oportunidade de assistir gratuitamente ao
Festival no Estádio do Restelo. Mais informações sobre o passatempo podem ser
obtidas em www.carris.pt.
O Festival Panda contempla duas sessões separadas, em cada dia da acção: uma
durante a manhã, com início às 9h00, e outra à tarde, com início às 15h00. No
local, as crianças e os seus pais dispõem de várias áreas de recreio e terão a
oportunidade de conviver de perto com os seus heróis, como o Ruca, Pocoyo,
Docinho de Morango e, obviamente, a Banda do Panda.
Com uma rede de transportes que cobre toda a cidade de Lisboa, a CARRIS
assume-se assim como a opção ideal para viajar até ao Festival Panda. Durante os
três dias do evento, os fãs do urso mais famoso do mundo têm assim a
oportunidade de se deslocarem gratuitamente em toda a rede da CARRIS, com
destino ao Estádio do Belenenses. Conforto, comodidade e rapidez são as principais
vantagens que a CARRIS oferece.
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O Festival Panda tem-se assumido com o grande evento infantil do país, tendo
reunido no ano passado mais de 60 mil espectadores. Este ano a organização
reforçou a oferta com mais um dia extra de diversão em Lisboa. A aposta constante
no desenvolvimento e mobilidade sustentável da cidade, levou a CARRIS a
associar-se ao evento, contribuindo assim para que o percurso até ao Estádio do
Restelo seja concretizado de uma forma mais amiga do ambiente, reduzindo a
utilização da viatura particular.
PRINCIPAIS CARREIRAS ATÉ AO ESTÁDIO DO RESTELO
Autocarros


28 Restelo (Av. Descobertas) – Portela (Av. Descobrimentos)



714 Pç. Figueira – Outurela



727 Est. Roma-Areeiro – Restelo (Av. Descobertas)
Sábados à tarde, domingos e feriados: Marquês Pombal – Restelo (Av.
Descobertas)



729 B.º Padre Cruz – Algés



732 Hosp. Sta. Maria – Caselas
Fins de semana e feriados: Restauradores – Caselas



751 Est. Campolide – Linda-a-Velha

Eléctricos


15E Pç. Figueira – Algés (Jardim)

HORÁRIOS FESTIVAL PANDA – 1, 2 e 3 de Julho
Sessão da Manhã
Abertura de Portas – 9h
Início dos Espectáculos – 10h30
Fim dos Espectáculos – 12h
Fecho de Portas – 14h
Sessão da Tarde
Abertura de Portas – 15h
Início dos Espectáculos – 16h30
Fim dos Espectáculos – 18h
Fecho de Portas – 20h

