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29 Novemnbro 2011
ELÉCTRICO DE NATAL VOLTA A ANIMAR O NATAL DAS
CRIANÇAS DE LISBOA
CARRIS, CHOCAPIC, YOCO e SIC K juntam-se em acção de
responsabilidade social, entre 2 e 17 de Dezembro
O

Natal

chegar

está
e,

a

nesta

época, as crianças
de Lisboa têm a
oportunidade

de

viver a época natalícia de uma forma diferente. O Eléctrico de Natal, uma iniciativa
da CARRIS com mais de 30 anos de tradição, regressa para proporcionar aos mais
pequenos um dia com muita animação e alegria. E este ano as surpresas são
muitas, já que a iniciativa, que decorre entre 2 e 17 de Dezembro, conta com a
participação de CHOCAPIC, YOCO e SIC K.
O Eléctrico de Natal vai receber milhares de crianças da Grande Lisboa, numa
viagem encantada pelas ruas mais emblemáticas da capital. Com partida marcada
para Santo Amaro, em pleno coração de Alcântara, até à movimentada Praça da
Figueira, na baixa Pombalina, o “Amarelo” da CARRIS, decorado a rigor para a
época natalícia, fará um passeio diferente pelas artérias da Lisboa antiga e alguns
dos seus monumentos.
Durante 13 dias, o Eléctrico de Natal estará à disposição das crianças todos os dias
úteis, com partida marcada para as 9 horas e incluirá uma visita ao Museu da
CARRIS. Os parceiros envolvidos no projecto garantem a animação natalícia e a
viagem, na qual as diferentes escolas da capital se podem inscrever gratuitamente.
Nos sábados em que a acção estará a decorrer – 3, 10 e 17 de Dezembro – a
viagem no Eléctrico de Natal está reservada para o público em geral. Com partidas
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marcadas para as 10 e as 11 horas na Praça da Figueira, as viagens estão limitadas
aos lugares disponíveis. Estas viagens não estão sujeitas a marcação.
A CARRIS, CHOCAPIC, YOCO e SIC K, através desta acção de responsabilidade
social, esperam proporcionar um Natal diferente a cerca de oito mil crianças.

