COMUNICADO DE IMPRENSA
CARRIS METRO

24 de maio de 2014

ALTERAÇÕES NA CIRCULAÇÃO DA CARRIS E METROPOLITANO DE LISBOA
No próximo dia 24 de maio, pelas 19:45 horas, o Atlético de Madrid e o Real Madrid defrontam-se na
Final da Liga dos Campeões, no Estádio Sport Lisboa e Benfica.

Prevendo-se a afluência a esta Final de um elevado número de adeptos, com impacto ao nível da
circulação e da mobilidade na cidade de Lisboa e, consequentemente, na circulação do serviço de
transporte público prestado pela CARRIS e pelo METROPOLITANO DE LISBOA, informa-se que:

Várias carreiras da CARRIS, a partir das 9:00 horas, sofrerão alterações do serviço, conforme a seguir se
indica:


15 E - Praça da Figueira - Algés (Jardim)



711 - Alto da Damaia - Terreiro do Paço



714 - Praça da Figueira - Outurela



728 - Portela - Restelo - Av. das Descobertas



732 - Marquês de Pombal - Caselas



736 - Cais do Sodré - Odivelas - Bairro Dr. Lima Pimentel



742 - Ajuda - Bairro Madre de Deus



759 - Restauradores - Estação Oriente



760 - Gomes Freire - Cemitério da Ajuda

As Linhas Azul e Vermelha do METRO são as linhas onde se prevê que venha a ocorrer uma maior
afluência de adeptos, sendo que as quatro linhas serão permanentemente monitorizadas para que
sejam tomadas as decisões adequadas à segurança dos clientes.

De forma a evitar o transporte das claques dos dois clubes num mesmo comboio, o METRO, em
coordenação com a PSP, fará a gestão no local dos comboios que transportam uma ou outra claque,
evitando paragens em estações onde exista concentração de adeptos da claque adversária.

A monitorização de todas as linhas será excecionalmente acompanhada pela Polícia de Segurança
Pública em conjunto com os responsáveis do METRO.
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Outras perturbações poderão ainda ocorrer alargadas a toda a rede da CARRIS e do METRO, sendo que
as alterações no serviço serão decididas tendo por base, única e exclusivamente, a segurança dos
Clientes.
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