PRESS RELEASES 2008

04 Julho 2008

Animação a bordo dos transportes da CARRIS
VERÃO COM SONS QUENTES, FADO, JAZZ E TEATRO
A CARRIS e a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural assinaram um
protocolo para a realização conjunta de actividades de animação cultural na cidade de Lisboa
para os anos 2008 e 2009. A parceria permite uma maior divulgação das Festas da Cidade de
Lisboa em toda a frota da CARRIS e leva animação e cultura a todos os Clientes destes
transportes.

As Festas de Lisboa 2008 reinventam a cidade e os seus espaços, suscitando novos olhares e
criando novos modos de fruição. As Festas centram-se na zona da Praça do Comércio, BaixaChiado e Avenida da Liberdade e percorrem um considerável número de ruas da cidade a bordo
dos eléctricos, autocarros e ascensores da CARRIS.

Este protocolo visa a divulgação e a dinamização de actividades culturais, permitindo oferecer
teatro e música a todos os que usufruem dos transportes públicos da CARRIS.

Fado nos Eléctricos | 1 a 29 de Junho
Quintas e domingos | 16h00 às 18H00 e 19H00 às 21H00
ENTRADA: títulos de transporte válidos nos transportes da CARRIS

Artistas amadores cantam o fado tradicional no palco dos eléctricos. Medalha de Prata de Mérito
Turístico, este é já o quarto ano em que o Eléctrico 28 encanta os seus Clientes com música a
bordo.
Este ano, a CARRIS disponibiliza os Eléctricos 18 e o 25, que se juntam, também, à festa,
alargando a Empresa esta experiência a mais bairros lisboetas. Do Martim Moniz aos Prazeres,
passando pela Graça, Alfama, Bica e Bairro Alto, silêncio que se vai cantar o Fado!
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Actuações
1 Junho | domingo | Eléctrico n.º 28
5 Junho | quinta-feira | Eléctrico n.º 18
8 Junho | domingo | Eléctrico n.º 28
12 Junho | quinta-feira | Eléctrico n.º 18
15 Junho | domingo | Eléctrico n.º 28
19 Junho | quinta-feira | Eléctrico n.º 25
22 Junho | domingo | Eléctrico n.º 28
26 Junho | quinta-feira | Eléctrico n.º 25
29 Junho | domingo | Eléctrico n.º 28

Autocarros nº. 745, 746, 755, 758
4 a 25 Julho | Sextas-feiras | 18h00
Entrada: títulos de transporte válidos nos transportes da CARRIS

O teatro é a proposta da CARRIS a todos os Clientes destas carreiras. Algumas situações
imprevisíveis podem acontecer nos autocarros da CARRIS, que, afinal, são espaços para todos.

Actuações:
4 Julho | Autocarro n.º 745 | Estação de Santa Apolónia – Prior Velho
11 Julho | Autocarro n.º 746 | Marquês de Pombal - Damaia
18 Julho | Autocarro n.º 755 | Sete Rios – Poço do Bispo
25 Julho | Autocarro n.º 758 | Cais do Sodré – Portas de Benfica
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JAZZ às Onze
Ascensores do Lavra, da Glória e da Bica e Elevador de Santa Justa
5, 13, 19 e 27 Setembro | 11h00 e às 23h00
Entrada: títulos de transporte válidos nos transportes da CARRIS
A CARRIS e a EGEAC associam-se aos 60 anos do Hot Clube de Portugal e proporcionam
momentos de jazz nos Ascensores e Elevador da cidade das Sete Colinas. Estes meios de
transporte, propriedade da CARRIS e classificados como Monumentos Nacionais, são:
•

O Ascensor do Lavra, o mais antigo da cidade, inaugurado em 1884, faz a ligação entre
o largo da Anunciada e a Travessa do Forno do Torel;

•

O Ascensor da Glória, o mais movimentado, inaugurado em 1885, liga a Praça dos
Restauradores ao Bairro Alto;

•

O Ascensor da Bica, com o percurso mais pitoresco, inaugurado em 1892, faz a ligação
entre a Rua de São Paulo e o Largo do Calhariz;

•

O Elevador de Santa Justa, único elevador vertical, inaugurado em 1902, liga a Rua do
Ouro ao Largo do Carmo.

Actuações:
6 Setembro, sábado, 23h00 | Ascensor da Glória
13 Setembro, sábado, 11h00 | Elevador de Santa Justa
20 Setembro, sábado, 11h00 | Ascensor da Bica
27 Setembro, sábado, 11h00 | Ascensor do Lavra
No âmbito deste protocolo, a Banda da CARRIS terá, também, uma agenda definida de
actuações nos espaços públicos geridos pela EGEAC, estando já prevista uma actuação do
Grupo Coral da CARRIS na zona superior do Elevador de Santa Justa, no mês de Dezembro.

A melhoria contínua da qualidade prestada pelos transportes em Lisboa é uma das
preocupações principais da CARRIS e nessa melhoria inclui-se a animação cultural na frota
circulante.

