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Aumento
da procura na TdL

Após alguns anos de acentuada
quebra do número de passageiros
transportados pela Carris, Metro
e Grupo Transtejo, começam
a notar-se sinais de inversão
da tendência negativa da procura
nos operadores da Transportes
de Lisboa, com especial destaque
dos modos metro e navio
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A Transportes de Lisboa associou-se
à Associação 8 Séculos da Língua
Portuguesa e comemorou, no dia 5
de maio, o Dia da Língua
Portuguesa e da Cultura na
Comunidade de Países de Língua
Portuguesa. Numa ação de
promoção da Poesia escrita em
língua portuguesa, os nossos
clientes tiveram a oportunidade de
viajar com o melhor da poesia
portuguesa que, glosando
Fernando Pessoa, «é o som
presente d’esse mar futuro».

Visite a plataforma de passatempos
da Transportes de Lisboa em
http://passatempos.transporteslisb
oa.pt/ e habilite-se a ganhar
bilhetes para iniciativas e eventos.
Esta oferta destinada a clientes
portadores do cartão Lisboa viva
válido garante viagem à cultura da
cidade de Lisboa.

No dia 12 de junho, a Transportes
de Lisboa apoiou as festividades do
santo padroeiro da cidade. A Carris
e a Carristur garantiram o já
tradicional serviço de transporte
dos Casamentos de Santo António
e a Carris, Metro e Transtejo
garantiram os festejos de uma das
noites mais aguardadas do ano,
reforçando e prolongando o seu
serviço regular.

A Transportes de Lisboa, através da
Carris e do Metro, foi mais uma vez
a Transportadora oﬁcial da “Corrida
da Mulher”, realizada no dia 24 de
maio. Mediante a apresentação do
respectivo dorsal, as participantes
puderam utilizar gratuitamente as
carreiras regulares da Carris e o
serviço do Metro nas suas
deslocações, antes e depois da
prova. A Corrida da Mulher é uma
iniciativa anual que visa a angariação de fundos para a aquisição de
aparelhos de rastreio do cancro da
mama.
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Novos circuitos
Carristur

O dia 1 de Junho ﬁcou marcado
pelo lançamento de dois novos
circuitos turísticos com o selo
de qualidade da Carristur.
Desta vez, juntámos a vista
fantástica sobre Lisboa
a partir do Tejo com a visita
ao Santuário do Cristo Rei,
dando origem à oferta especial
“Cristo Rei & Boat Tour”.
A Vila de Cascais também
passou a integrar a nossa rota,
tendo sido criado o circuito
“Cascais Palace & Wine Tour”
que junta as melhores iguarias
de Portugal ao requinte do Palácio
Marques de Pombal.
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Descontos Viva
Museu de S. Roque
Na apresentação do seu cartão
Lisboa viva válido usufrua de
condições especiais na aquisição do
bilhete de acesso ao Museu de São
Roque e das suas atividades
lúdico-pedagógicas.

Metro de Lisboa distinguido pela
Associação Portuguesa de Museologia

No passado dia 29 de maio,
no âmbito dos Prémios APOM
2015, promovidos pela Associação
Portuguesa de Museologia,
o Metro de Lisboa foi distinguido
com o prémio “Parceria” pela
sua associação ao projeto
“Museus com Arte e Ciência
- entre as Amoreiras e o Chiado".
Esta iniciativa destacou-se
pela “Exposição fotográﬁca

dos 8 Museus”, que esteve
em itinerância por várias estações,
entre julho de 2014 e março
de 2015, e pelo programa de visitas
guiadas “8 Museus/8 estações”,
ainda a decorrer, que procura
explorar a ligação improvável
entre a dimensão artística de oito
estações de Metro e o acervo
artístico dos Museus.
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Move-te Connosco conquista
UITP Y4PT International Youth Award
O projeto Tramsportes
de Lisboa_Metro “Move-te
Connosco/ Let Us Move You”
arrecadou, no passado dia
10 de junho, o UITP Y4PT
International Youth Award,
no Global Public Transport
Awards 2015.
Na cerimónia que encerrou o 61º
Congresso Internacional da UITP

– União Internacional
dos Transportes Públicos,
a iniciativa pioneira que convidou
os jovens a participar, pro-ativamente,
nas decisões futuras para alcançar
uma mobilidade sustentável
em Lisboa, alcançou
o reconhecimento internacional.
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Estação de Metro Campo Grande
Estação de Metro Marquês de Pombal
Dias úteis - 08h30/19h30

Dias úteis - 08h30/19h00
atendimento@transporteslisboa.pt

Arco do Cego - Av. Duque D'Ávila, 12
Santo Amaro - R. 1º de Maio, 93
Dias úteis - 09h00/17h00
Terminal fluvial Cais do Sodré
Dias úteis- 08h00/18h45
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