
UMA ESCOLHA INTELIGENTE NO MODO DE TRANSPORTE 
PODE ECONOMIZAR DINHEIRO, 

MELHORAR A NOSSA SAÚDE E AJUDAR O AMBIENTE.
Sabe-se que nas cidades o grande grupo de deslocações de carro é inferior a 3 km. Por outro 
lado, é frequente a deslocação em automóvel apenas com o condutor. 

As distâncias e tempos de percurso associados às viagens internas ao centro histórico de Beja 
tornam-no especialmente atractivo para o modo pedonal. Verifica-se que existem zonas 
compatíveis com a circulação pedonal, envolvendo tempos de circulação até 16 minutos. Nas 
ligações pedonais entre as várias zonas exteriores ao centro histórico (cidade-cidade) também 
se verifica que há zonas em que o modo pedonal se apresenta como uma alternativa atractiva. 



18 A 22 DE SETEMBRO

22 DE SETEMBRO

DAS 9h30 ÀS 17h00 

09h30h – 11h00

grupos escolares - inscrições 
até 20 de Setembro - 
ecoescolas.esa@ipbeja.pt

10h00-15h00 

10h00-12h30 e 14h30-16h30 

(grupos escolares- inscrições até 
20 de Setembro 
- transito@cm-beja.pt | 284.311800)

10h00, 11h00 e 15h00

 
(grupos escolares- inscrições até 
20 de Setembro
- turismo@cm-beja.pt, 284.311913)

10h00 e 11h00 

Centro Social do Lidador
(grupos escolares)

JARDIM DO BACALHAU

RUA PEDRO SOARES – 
SERVIÇOS COMUNS DO IPBEJA

LARGO DO LIDADOR

Exposição de projectos 
do Município de Beja

Transportes Urbanos Gratuitos

Interrupção de trânsito 
no largo do lidador 

Eco-Caminhada 
(Rota Eco-Escolas)

Campanha do estacionamento 
abusivo, circuito de prevenção 
rodoviária 

Peddy Paper à Descoberta 
do Castelo 

Sessão de Contos

 

   

   

   

PROGRAMA
10h00-16h30 

 

– 

– 

– 
(grupos escolares)

 

10h30-12h00

(grupos escolares)

10h00

passeio escolar em bicicleta -  
inscrições nos Agrupamentos 
escolares 1 e 2 de Beja.

20h00-21h30

inscrições gratuitas /obrigatórias 
em: www.acorrer.pt 
até 19 de Setembro. Oferta 
de t-shirt técnica e kit luminoso.

JARDIM DO BACALHAU

PARQUE DA CIDADE

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

–

–

Exposição de veículos eléctri-
cos e híbridos e de bicicletas

Divulgação dos sistemas de 
pagamento por telemóvel do 
estacionamento tarifado de 
superfície

Divulgação dos sistemas de 
mobilidade na cidade de beja 
(bicicletas de uso colectivo, 
táxis-colectivos, urbanas)

Heróis da Água e Mobilidade 
Verde 

Espaço de animação infantil      
          – insufláveis

Grupo de Teatro da Cercibeja – 
ExpressArte

Grupo de Dança 
do Centro de Paralisia Cerebral

Circuito urbano 
“a minha bicicleta na cidade”

Light Run Noturno
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