
      
                                                                     

 

 

Replanificação da circulação em Alenquer 
 

Estimado Cliente: 

 

No âmbito do Plano de Implementação do “Alenquer GreenLAB” 

promovido pelo Município de Alenquer, ficou deliberado a replanificação 

da circulação dos autocarros a partir do próximo dia 20 de Janeiro de 

2020, por um período de 7 meses. 

Estas alterações evitarão mais de 100 passagens diárias, de viaturas 

pesadas de passageiros, nas Ruas Sacadura Cabral e Triana, em 

direção à estação situada no Largo Rainha Santa Isabel, sem nunca pôr 

em causa o acesso ao transporte público.  

Como consequência os autocarros, deixarão servir as seguintes 

paragens: 

 Tribunal; 

 Mercado Municipal;  

 Largo Palmira Bastos. 

 

Estima-se uma redução 

acumulada de quase 65 

toneladas de CO2 emitidas ao 

longo do período em que a ação 

se desenvolve. 
 

Nota: Anexo Flyer institucional 

Agradecendo a compreensão 

O Director Operacional 
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Replanificação da circulação em Alenquer 
 

Estimado Cliente, como esclarecimento adicional à Info 2 de 2020, 

de 2020/01/13, a Boa Viagem informa o seguinte: 

 

A Boa Viagem está desde a primeira hora empenhada em colaborar 

com a autarquia na promoção da mobilidade no concelho.  

 

Neste sentido, a denominada Vila Baixa de Alenquer continuará 

integralmente servida de transportes públicos de passageiros pela 

carreira urbana, número 10, vulgarmente conhecida como “Pacheca”. 

Paralelamente, todos os passageiros com necessidades de deslocação, 

desde o interface do Largo Rainha Santa Isabel, dispõe de uma vasta 

oferta existente, com uma frequência média inferior a 15 minutos, 

durante o dia, nos dias uteis, dos períodos escolares. 

 

A juntar a esta oferta a Boa Viagem compromete-se em prolongar, 

durante o período de implementação do “Alenquer GreenLab” e já a 

partir do dia 13 de Fevereiro de 2020, as circulações diárias, que 

atualmente fazem o percurso com aproveitamento entre o Largo Rainha 

Santa Isabel e o Tribunal, pela Avenida 25 de Abril, sempre que houver 

passageiros para desembarcar. 

 

Agradecendo a compreensão 

O Director Operacional 
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