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Eusébio

em destaque
no metro

A caricatura de Eusébio
da estação de metro Aeroporto,
deu origem a uma edição
especial de uma chávena
de café da Vista Alegre Atlantis.
Esta peça reproduz um
cartoon de António Antunes
integrado num trabalho
de homenagem a grandes

vultos da História nacional
e é uma peça vendida
com caixa gift a um preço muito
atrativo no Centro de atendimento
e espaços cliente CARRIS METRO.

conjunta CARRIS METRO
“A prevenção é a melhor proteção”
que uniu esforços entre
as empresas de transporte
e a PSP, no sentido de fazer
passar ao público, em particular
aos clientes CARRIS METRO,
que a adoção de determinados
tipo de comportamentos ajudam
a minimizar a exposição ao perigo.
A época natalícia voltou
a marcar intensamente os meses

de novembro e dezembro
na CARRIS e o METRO, através
da realização da campanha de
solidariedade “Linha da Alegria”
que uma vez mais permitiu
oferecer bens de primeira
necessidade ao Banco de Bens
Doados. Mantendo a tradição,
a CARRIS e o METRO realizaram
o elétrico e comboio de Natal,
duas iniciativas que mais uma
vez decorreram com sucesso

Editorial
Caro leitor,
É com agrado que desejamos
um feliz 2015 a todos os nossos
leitores e clientes, esperando
poder manter o seu interesse
nesta publicação durante
este novo ano.
A Via Lx está de volta com
as novidades CARRIS METRO
que marcaram a atividade das
empresas no ﬁnal do ano 2014,
sendo de destacar a campanha

e que permitiram distribuir
muitos sorrisos e alegria
às crianças que participaram
nas ações da quadra natalícia.
Por ultimo não podemos deixar
de destacar o 55.º aniversário
do Metropolitano de Lisboa,
celebrado no passado dia 29
de dezembro, uma data de especial
relevância para o sistema de
transporte da cidade de Lisboa.

CARRIS e METRO
com nova
administração
O Governo aprovou, a 8 de janeiro,
a designação dos membros
do Conselho de Administração
Metropolitano de Lisboa, E.P.E.,
Carris, Transtejo e Soﬂusa,
empresas públicas de transporte
que passaram a ter gestão conjunta.
A nova Administração é presidida
por Rui Loureiro e quatro vogais:
Tiago Carvalho dos Santos,
Pedro Gonçalo Aleixo Bogas,
Maria Manuel dos Santos Figueiredo
e José Rui Roque.
Saiba mais nos sites da Carris,
Metro e Transtejo.

www.carris.pt

www.metrolisboa.pt

8

museus
estações

Venha descobrir, nos últimos
sábados de cada mês,
com partida de uma estação
de Metro e chegada a um Museu.
A iniciativa decorre de uma
parceria entre o METRO
e os 8 Museus dos Passeios com
Arte e Ciência, localizados entre
as Amoreiras e o Chiado.
O programa 8 Museus/8 Estações
irá relacionar o acervo de oito
dos mais emblemáticos museus
da cidade com a arte pública
do Metropolitano de Lisboa,
através de visitas guiadas abertas
ao público, que irão decorrer
entre Janeiro e Agosto de 2015.

Partindo das estações de Metro,
verdadeiras galerias de arte
contemporânea, descubra
oito dos mais emblemáticos
museus de Lisboa, com coleções
tão diversas como Belas-Artes,
História, Arte Sacra, Arqueologia
e Ciência. No último sábado
de cada mês e partindo de uma
estação de Metro, pelas 14h30,
será possível descobrir coleções
de Arqueologia, Arte Sacra,
História, História da Arte,
Belas Artes e de Ciência,
em itinerários que enfatizam
as cumplicidades entre
estações e museus tão diversos.

Produtos do
Museu da CARRIS
O Museu da CARRIS continua
a apostar em novos produtos
de forma a tornar a nossa loja
dinâmica e representativa
de produtos do turismo
da cidade de Lisboa.
Entre na nossa loja online e veja
todos os produtos que temos
à sua disposição ou venha visitar
o Museu da CARRIS em Santo
Amaro e conhecer o nosso espaço.

Rota
CARRIS METRO
A CARRIS e o METRO juntaram-se
à Rewind Cities Lisbon para criar
uma rota turística para curiosos
e amantes da história e passado
dos Transportes de Lisboa.
Com o nome “CARRIS METRO |
Uma viagem na história”
convidamos a realizar um percurso
por 11 pontos de interesse ligados
à história da CARRIS e do METRO,
com experiências inesquecíveis em
ambiente de realidade aumentada.
Descubra a história que há por
detrás da Carris e Metro através
da Rewind Cities. Descarregue
a aplicação na internet e faça
uma viajem ao passada do cidade
e dos transportes Carris e Metro.

Lisboa viva
O cartão Lisboa viva continua
a dar descontos.
Agora as vantagens Lisboa viva
chegam ao Grupo Progresso
Saúde, uma rede nacional
de farmácias localizadas
maioritariamente na zona
de Lisboa/Oeiras, permitindo
os utilizadores deste cartão
beneﬁciar de descontos
em medicamentos
e produtos de farmácia.

