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CARRIS e METRO
recebem troféus
da Liga dos
Campeões

A UEFA escolheu a CARRIS e o METRO
para assegurar parte do percurso
realizado em Lisboa no dia 17 de abril,
pelos seus Troféus das Finais da Liga
dos Campões Masculina e Feminina.
As taças estiveram, assim, bem
perto da população ao longo de todo
o trajeto, podendo ser apreciadas

pelos lisboetas e pelos visitantes
da cidade que se cruzaram com
estes passageiros excecionais.
Os troféus chegaram a Lisboa
a bordo do navio NRP Sagres e foi
a partir da Doca de Belém que se
iniciou o trajeto terrestre de toda
a comitiva que acompanhou as taças

até à Câmara Municipal de Lisboa,
num trajeto que passou por vários
pontos emblemáticos da cidade.
O elétrico 15 cumpriu o percurso
entre Belém e o Cais do Sodré,
descendo depois para a estação
de METRO para uma viagem
até aos Restauradores.

sorrisos e fotograﬁas!
De destacar a campanha
de comunicação “Há vida no Museu
da CARRIS”, direcionada aos
turistas que visitam a nossa cidade
nesta altura e todos os habitantes
locais para conhecerem o novo
espaço, totalmente renovado
e com novas atividades e espaços
de interesse. Queremos aﬁrmar
este como um polo incontornável
na vida cultural da cidade! Venha

conhecer este espaço e viajar na
memória do transporte.
Sempre atendas aos mais recentes
desenvolvimentos tecnológicos
e associando estes às necessidades
de mobilidade dos seis Clientes
a CARRIS e o METRO
já disponibilizam aos seus clientes
conectividade Wi-ﬁ gratuitamente.
Descubra nesta Via Lx onde e como
pode aceder!
Ainda, mantenha-se a par

da política de parceiros e descontos
do cartão Lisboa VIVA, muito mais
do que um simples cartão!
Uma última nota de destaque para
a exposição “Desenhos de Cordel”
e para a ação “Dance in Metro”,
realizadas nas estações do METRO,
aliando mais uma valência, de
âmbito cultural, ao transporte
público na cidade.

Editorial
Caro leitor,
Sabia que até os trofeus das ﬁnais
da Liga dos Campeões andam
de transportes públicos? A CARRIS
e o METRO foram escolhidos para
assegurar parte do percurso
realizado pelo Troféus das Finais
da Liga dos Campões Masculina
e Feminina. Os clientes que também
viajaram nestas carreiras foram
agradavelmente surpreendidos
com esta ação que gerou muitos

Desenhos de
cordel no Metro

Dance
in Metro

"Desenhos de cordel" é o nome da
exposição que o artista plástico
António Jorge Gonçalves concebeu
para três estações do Metropolitano de Lisboa, no período de 12
de março a 1 de abril. A Arte
ocupou os espaços da comunicação
publicitária da MOP - Multimedia
Outdoors Portugal, nos cais das
estações de METRO Saldanha, São
Sebastião e Alameda. A exposição
foi composta por imagens já
publicadas nas obras literárias de
autores como Dinis Machado,
Ondjaki ou Mário de Carvalho,
acompanhadas de palavras que
enchem a viagem dos utilizadores
do transporte público.

O METRO assinalou o Dia Mundial
da Dança, 29 de Abril, com diversas
iniciativas ligadas à dança
lembrando a efeméride em
algumas das suas estações. Foram
palco as estações do Marquês de
Pombal, Entre Campos, Cais do
Sodré, Oriente e Aeroporto, com
performances de alunos da Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do
Estoril e teve por objetivo sensibilizar os clientes para a importância
da dança enquanto forma de arte,
de vida e de diversão. Estes
espaços foram invadidos por
inovadoras formas de dançar que
não deixaram indiferentes os que
por lá passam diariamente.

www.carris.pt

www.metrolisboa.pt

museu.carris.pt

O Museu da CARRIS continua
a apostar na novidade. Visite o novo
espaço totalmente renovado
do Museu, com novos conteúdos
e atividades, que agregam agora
uma coleção permanente alusiva
à história do Metropolitano
de Lisboa. Aberto desde
12 de janeiro de 1999, o Museu
da CARRIS é um testemunho
do contributo que a empresa tem
dado à cidade de Lisboa, sendo,
igualmente, um marco cultural
na história e na vida da cidade

e de todos os que a visitam,
tendo vindo a consolidar-se como
um Museu de referência em Lisboa.
Queremos chegar cada vez mais
próximo dos nossos visitantes,
proporcionando um conjunto
de atividades e ações dinâmicas
no domínio da cultura,
da descontração e do lazer.
Esta é uma viagem que não pode
deixar de fazer, estamos à sua
espera para lhe revelar a memória
do transporte. Não falte!

Village
Underground
abre as portas
na CARRIS
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A primeira réplica do Village
Underground de Londres
foi inaugurada, dia 9 de abril,
nas instalações da CARRIS,
no Complexo de Santo Amaro.
Dois autocarros antigos e vários
contentores de navios foram
transformados em escritórios
para acolher o trabalho de artistas
e jovens criativos em regime
de coworking. O espaço está aberto
e pode vir a ser uma plataforma
de intercâmbio cultural com a
capital inglesa.

Wi-ﬁ na CARRIS e METRO
Sabia que tanto a CARRIS como
o METRO já disponibilizam aos seus
clientes conectividade Wi-ﬁ?
Caso pretenda aceder livremente
à internet na CARRIS, poderá fazê-lo
através das carreiras Net Bus 736
(Cais do Sodré – Odivelas) e 783
(Amoreiras – Portela/Prior Velho).
Os clientes do METRO podem aceder
e navegar na Internet de forma simples
e gratuita em todas as estações,
sem necessidade de registo.

A conetividade wi-ﬁ na CARRIS
e METRO é resultado de duas
parcerias estratégicas estabelecidas
com a TMN – no caso da CARRIS,
e a ON MEDIA Europe - no caso
do Metropolitano de Lisboa,
que permitiram a ambos
os operadores oferecer uma clara
melhoria no seu serviço,
disponibilizando uma ferramenta
que se vai tornando essencial para
o quotidiano do público em geral.

Lisboa viva
Na apresentação do seu cartão
Lisboa viva válido receba
15% de desconto na compra
de qualquer produto ótico.
Este desconto é cumulável
com outras Campanhas em vigor,
exceto com a Campanha de
“Preços Leves”, com o desconto
de 50% nas lentes de contacto
de uso prolongado e com
aquisições ao abrigo do seguro
MultiOpticas.

