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15 de Junho 2011

Mega Piquenique, 15 a 20 de Junho em Lisboa
CONDICIONAMENTOS DE CIRCULAÇÃO NA AVENIDA DA LIBERDADE E
RESTAURADORES
Devido à realização do Mega Piquenique em Lisboa, promovido pela Sonae com o
apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a circulação viária estará fortemente
condicionada ou mesmo interrompida na Avenida da Liberdade e na Praça dos
Restauradores, a partir da noite do dia 15 de Junho (quarta-feira) até ao início da
manhã do dia 20 de Junho (domingo).
Apesar das várias condições de diferenciação positiva criadas para o transporte
público da CARRIS relativamente à restante circulação automóvel, são de prever
dificuldades de circulação em toda a área envolvente que se poderão refletir
negativamente no serviço prestado pelas carreiras da CARRIS que circulam nesta
área.
Assim, importa realçar os seguintes condicionamentos:
 Entre as 21h30 de 15 de Junho e as 6h00 de 20 de Junho, a circulação das
carreiras de autocarros na Av. da Liberdade e Restauradores far-se-á
normalmente pelas faixas laterais, efectuando-se as respetivas paragens na
projeção das paragens normais, conforme assinalado nesses locais.
Excetuam-se os seguintes períodos:
- No dia 16 de Junho (5ª feira) entre as 7h00 e as 21h30. Neste período a
paragem no sentido descendente será efectuada na projecção da
existente conforme assinalado no local;
- No dia 17 de Junho (6ª feira) entre as 7h00 e as 10h30 e as 16h30 e as
21h30 (apenas no sentido descendente).
 No dia 18 de Junho (sábado), dia de realização do evento, a partir das
14h00, a circulação automóvel na Av. da Liberdade e Restauradores estará
completamente cortada. O trajeto das carreiras da CARRIS será encurtado
ao Marquês de Pombal e Rossio.
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Os horários indicados poderão sofrer alterações face à avaliação da situação pelas
autoridades responsáveis pela gestão viária.

A CARRIS procurará minimizar o impacto negativo para os seus clientes,
lamentando, desde já, os incómodos causados.

