
FICHA INFORMATIVA: 

ESTAÇÃO 28TH STREET/LITTLE PORTUGAL BART 

6,700 
passageiros da 

segunda à sexta-feira 
para o 2040

8 bairros a uma 
caminhada de 

distância

6 escolas cercam  
a estação

Localizado em uma 
das comunidades 

portugueses maiores 
da nação

Conexão com a 
Futura Trilha do  

Five Wounds

A Extensão Fase II do BART Silicon Valley da VTA é uma extensão de seis milhas e quatro estações do BART da 
estação Berryessa / North San José (inaugurada no 2020) através do centro do San José até a cidade da Santa 
Clara. O Projeto Fase II está planejado para incluir um metrô de aproximadamente cinco milhas, três estações com 
plataformas subterrâneas (28th Street / Little Portugal, Downtown San José e Diridon), uma estação no nível do solo 
(Santa Clara), uma instalação de manutenção e armazenamento de trens e instalações adicionais.

A estação 28th Street / Little Portugal ficará entre a US-101 e a 28th Street, ao norte da rua East Santa Clara. Esta 
estação consistirá em uma estação no nível do solo com plataformas subterrâneas laterais com trilhos no centro. Os 
portões de tarifa estarão no nível da rua. Os passageiros poderão acessar a estação na esquina da 28th Street com a 
Five Wounds Lane.  

A estação também incluirá uma praça entre o edifício de entrada da estação e a 28th Street, novas instalações para 
largada/recolha, um caminho temporário de utilização mista ao longo da 28th Street, muitos outros melhoramentos 
para pessoas que se desloquem a pé para e da estação, e estacionamentos para bicicletas com e sem segurança - 
incluindo uma estação de bicicletas.

 Parceiros de financiamento 

Continua na próxima página.

A Extensão Fase II do BART Silicon Valley da VTA 

SAP Center

San Pedro SquareCity of San Jose

E Santa Clara St
E Santa Clara St

S M
ontgom

ery St
S M

ontgom
ery St

The Alameda

The Alameda

Aeroporto  Aeroporto  
Internacional  Internacional  

Norman Y. Mineta Norman Y. Mineta 
San JoseSan Jose

The AlamedaThe Alameda
W Santa Clara St
W Santa Clara St

E Taylor St
E Taylor St

Brokaw Rd
Brokaw Rd

N 28th StN 28th St
City of Santa Clara

880

880

680

280

101

101

Estaleiro e Instalações 
de Manutenção de 

Newhall

NÃO ESTÁ À 
ESCALA 

N

87

Estação 28th Street/
Little Portugal

Estação Downtown 
San Jose

Estação Diridon

Estação Santa Clara

A Estação 28th Street / Little Portugal num relance

Representação conceitual - Sujeito a alterações 
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 Station Entrance & Exit

  Station Entrance Building

 Station Access Facilities, Parking, 
and Future Potential Transit-
Oriented Development

 Station Platforms (Underground)

 At-Grade Vent/Egress Facilities

 Construction & Staging Area 
(under consideration)

 BART Tunnel

NOTE: 
• Temporary and intermittent lane 

and street closures expected in 
Construction & Staging Areas.

• This is a planning document subject  
to change.

28th Street / Little Portugal Station 
VTA’s BART Silicon Valley Phase II Extension Project

August 2022

Español         粵/華語
Tagalog         Tiếng Việt 
Português   

(408) 321-2300

(408) 321-2345 English

(408) 321-2330 TTY

vta.org/bart

vtabart@vtabsv.com twitter.com/bartsv

facebook.com/bartsv

LEGENDA

 Entrada e Saída da Estação

  Edifício de Entrada da Estação

 Instalações de Acesso à Estação, 
Estacionamento, e Futuro 
Desenvolvimento Orientado para 
o Transporte

 Plataforma da Estação (Subsolo)

 Ventilação/Instalações de Saída

 Área de Construção e Preparação 
(em consideração)

 Túnel

AVISO:
• Faixas temporárias e intermitentes, 

assim como encerramentos de ruas 
previstos nas Áreas de Construção e 
Preparação

• Este é um documento de 
planeamento, sujeito a alterações.
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