Informações Úteis
COMO CIRCULAR
Quem viaja em transporte próprio não terá qualquer dificuldade em mover-se e orientar-se no Ribatejo. Os viajantes em bicicleta
devem ter em atenção que não existem ciclovias, salvo em pequenos troços junto a alguns centros urbanos. Existe uma boa rede viária,
com acesso rápido através de grandes vias: Autoestradas (A) e Itinerários Principais (IP). A utilização das autoestradas está sujeita a
pagamento de portagem. Uma vez na Região, deve optar-se preferencialmente pelas estradas secundárias e municipais. Em particular
as últimas, constituem o melhor meio de fruir a paisagem, conhecer modos tradicionais de viver e fazer, encontrar o património cultural
mais escondido e contatar com um povo naturalmente afável e acolhedor.
Na planificação das deslocações em transportes públicos deve ter-se em atenção que os seus horários foram concebidos para
residentes e nem sempre são os mais adequados a quem viaja em turismo. Informações: www.rede-expressos.pt; www.cp.pt
Há serviços de táxi em quase todas as localidades.

SAÚDE 24 HORAS
Em caso de acidente, ligue o número nacional de socorro: 112

Problemas de saúde
Os cidadãos da União Europeia, da Islândia, Liechtenstein, Noruega ou Suíça, que sejam beneficiários de um sistema de segurança
social no seu país de origem, devem viajar com o Cartão Europeu de Seguro de Doença.
Farmácias
Nas sedes de concelho há sempre uma farmácia de serviço 24 horas por dia. Esta informação está afixada em todas as farmácias. Em
algumas superfícies comerciais existem Áreas de Saúde onde podem comprar-se alguns medicamentos.

HORÁRIOS
Comércio Tradicional
Dias úteis, 9h-9h30 / 19h-19h30
Intervalo para almoço: 13h-15h
Sábados, 9h00-9h30 / 13h-13h30
Alguns estabelecimentos não fecham para almoço e estão abertos aos sábados durante a tarde.

Bancos
Dias úteis, 8h30 - 15h. Encerram aos dias feriados.

ACTIVIDADES CINEGÉTICAS
A época da caça inicia-se em 15 de Agosto e termina no final de Fevereiro. Em Março e Abril, nas reservas de caça turística e associativa,
fazem-se largadas de perdizes e caça de espera ao javali. Quem viaja em autonomia, antes de partir para qualquer passeio na natureza
deve informar-se nos postos de Turismo sobre eventuais atividades cinegéticas na zona.

Também poderá gostar
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