
     

  
 

Assunto: VILA FRANCA DE XIRA 

    FESTAS DO COLETE ENCARNADO 
 

Estimado Cliente:  

 

Nos dias 4 (a partir das 18:00), 5, 6, 7 e 8 de Julho, vai haver condicionalismos 
ao nosso serviço, nos acessos à Estação de Vila F. Xira e nos circuitos da 
cidade. 

 

As partidas serão feitas no terminal da Avenida 25 de Abril (antigo Vila Franca 
Centro) para carreiras com destino a Alenquer/Alverca/Póvoa/Bom 
Retiro/Arruda/Sobral/Torres Vedras.  

As partidas de Carreiras com destino ao Hospital e Carreiras da Ribatejana 
serão feitas na paragem em frente ao Café Ribatejano. 

As Carreiras provenientes da zona Sul (Estrada Nacional 10) circulam pelo 
Bairro da Mata e Rua Reynaldo dos Santos até ao Cruzamento das Ruas Jacinto 
Nunes e Alves Redol. 

No dia 5 de Julho a partir das 18h00 até às 6h00 dia seguinte e dia 6 de Julho a 
partir das 13h00 até as 6h00 dia seguinte, as carreiras para zona Sul e Oeste do 
Concelho, vão estar impedidas de fazer a circulação normal. Vão ter saída do 
Terminal e circulam por A.Estrada a Nó Norte e saem no Nó Sul da A. Estrada, 
seguindo a partir do Bairro da Mata o percurso normal. No sábado as artérias 
da cidade vão estar cortadas ao trânsito (para desfile/cortejo da festa taurina), 
não servindo as paragens dos Correios/ MEO e do antigo Hospital. Neste 
período os autocarros provenientes de Sul e Oeste têm de entrar na AE no nó 
Sul e vir sair no nó Norte de Vila F. Xira com paragem frente ao Quartel dos 
Bombeiros. No sentido inverso fazem o mesmo itinerário. 

Autocarros provenientes de Norte (BV) e Lezíria do Ribatejo (RV) fazem 
paragem junto ao Quartel dos Bombeiros. 
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