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Transportes de Lisboa

A Carris, o Metro e a Transtejo
enquanto principais operadores
da Área Metropolitana de Lisboa
juntaram-se no início do mês
de março para lançar a Transportes
de Lisboa, uma nova marca que
transmite o conceito de integração
dos três modos de transporte, bem

como dos objetivos de melhoria
da intermodalidade e da otimização
do serviço prestado aos milhares
de clientes que, diariamente, elegem
o transporte público para as suas
deslocações. Saiba mais nos sites
Carris, Metro e Transtejo.

Juntos estamos
mais perto.

Editorial
A presente edição ﬁca marcada
pelo início da prestação de um
serviço de transporte conjunto dos
três operadores da cidade de
Lisboa. À Carris e ao Metropolitano
de Lisboa juntou-se o Grupo
Transtejo, resultante da nomeação
de uma administração conjunta
desde o passado mês de janeiro.
Fruto desta nova realidade,
no início do mês de março,

é lançada a Transportes de Lisboa,
uma nova marca que transmite
o conceito de integração dos três
modos de transporte, bem como
dos objetivos de melhoria
da intermodalidade e da otimização
do serviço prestado aos milhares
de clientes que, diariamente,
elegem o transporte público
para as suas deslocações. Assim,
o Grupo Transtejo passa a marcar

presença nesta newsletter,
permitindo a todos vocês, nossos
clientes, acompanhar o universo
deste modo de transporte que liga
as duas margens do Rio Tejo.

O importante é chegar a horas

Eletri’cork

A Transportes de Lisboa marcou
o início da sua atividade com uma
campanha intitulada “O importante
é chegar a horas” da autoria da dupla
Diogo Stilwell e Gonçalo Antunes
da agência BAR. Esta campanha foi
apresentada a concurso no âmbito
do Cannes Lions Young Creatives
e implementada na Carris, Metro
e Transtejo no ﬁnal do mês de março.
Na base do seu conceito estão as
necessidades de uma multiplicidade
de clientes que, independentemente
da sua proﬁssão, recorrem
diariamente à Transportes de Lisboa
para chegar ao seu destino de uma
forma cómoda, ﬁável, sustentável e,
acima de tudo, a horas. Saiba mais
nos sites Carris, Metro e Transtejo.

No passado dia 24 de março
a o circuito ‘Castle Tram Tour’
da Carristur passou a circular com
dois elétricos revestidos a cortiça,
nos percursos turísticos entre
a Praça da Figueira e o Castelo
de São Jorge, surpreendendo pela
positiva os turistas e transeuntes
de Lisboa. O projeto denomina-se
“Eletri’cork” e nasce de uma
parceria estabelecida entre
a Carris, Carristur, Sofalca
e Pelcor – empresas do sector
da cortiça, que juntos aceitaram
o desaﬁo de aliar à ﬁgura
carismática do elétrico lisboeta,
a imagem e as qualidades únicas
da cortiça portuguesa. Saiba mais
no site www.yellowbustours.com,
marca de turismo da Carristur.
www.transporteslisboa.pt

131.º Aniversário
do ascensor
do Lavra

19 de abril

Aniversário ascensor do Lavra

A 19 de abril a Carris celebrou
mais um aniversário do ascensor
do Lavra. Este ascensor conta agora
com 131 anos a estabelecer ligação
entre o Largo da Anunciada
e a Travessa do Forno do Torel.
Foi o primeiro ascensor e transporte
coletivo de Lisboa e, desde a sua
inauguração em 1884, defronta
com êxito uma das encostas mais
íngremes da cidade. Encontra-se,
desde 2002, classiﬁcado como
Monumento Nacional. Saiba mais
sobre os ascensores e elevadores
de Lisboa no site da Carris.

Tejo, o melhor
miradouro
da cidade
As águas tranquilas do Tejo são
um ponto magníﬁco para poder
desfrutar e avistar alguns dos sítios
mais emblemáticos da cidade
de Lisboa. Aproveite para sair
da rotina e embarque no Yellow Boat,
dois circuitos turísticos inaugurados
pela Carristur a 1 maio e que estarão
em funcionamento todos os dias
até 31 de Outubro. Este acordo
de exploração com a Transtejo,
permite oferecer um serviço mais
completo aos turistas fazendo
a ligação das duas margens do rio.
Saiba mais em
www.yellowbustours.com.

Com o objetivo de atrair a população
mais jovem para uma nova cultura
de mobilidade, criando um sistema
de transportes mais sustentável
e gerador de maior qualidade
de vida, foi lançado no mês
de março o Move-te connosco.
Este projeto promovido pelo
Metropolitano de Lisboa consistiu
na realização de dois workshops
nos dias 25 e 31 de março,

na Reitoria da Universidade
de Lisboa e Instituto Superior
Técnico respetivamente,
na disponibilização de um
questionário online sobre o tema
dos transportes e um Concurso
Inovação nos Transportes.
Saiba mais em http://movete
connosco.transporteslisboa.pt
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Maria Keil
no Lisbon Week
No dia 10 de abril o Lisbon Week,
com o apoio do Metropolitano
de Lisboa, inaugurou uma
exposição sobre o trabalho
da artista plástica Maria Keil para
as estações do Metro, no cais da
estação Alvalade. A sua obra,
construída ao longo de oito
décadas, revela um percurso
multifacetado que mistura
ilustração, tapeçaria, cenograﬁa,
design gráﬁco, mobiliário, o que
torna Maria Keil numa das artistas
portuguesas mais notáveis
do século XX. Saiba mais no site
do Metro.
www.transporteslisboa.pt

Caixa Viva
O Caixa VIVA é o primeiro
cartão de débito bancário
que lhe permite pagar
automaticamente os seus títulos
de viagens ocasionais
nos transportes da Área
Metropolitana de Lisboa (AML).
Para adquirir o seu título
de viagem, basta aproximar
o cartão do validador e já está.
Sem ﬁlas, trocos
ou carregamentos. Saiba mais
em www.portalviva.pt.

