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no metro
na carris

Rock in Rio
| Eu vou
no METRO
e volto na CARRIS

Entre 25 de maio e 1 de junho
o Parque da Bela Vista abriu
as portas para receber
a 10.ª edição de um dos maiores
festivais de música – Rock in Rio.
A CARRIS e o METRO como
principais operadores
de transporte da cidade

não puderam deixar de marcar
presença na cidade do Rock
com a criação de alternativas
de transporte e mobilidade
adequadas a todas as necessidades.
O METRO garantiu a viagem até
ao recinto durante o normal
horário de funcionamento, isto é,

até à 1h00, enquanto que
o regresso a casa foi assegurado
pela CARRIS, até às 4h00
da madrugada. Foi realizada uma
campanha no sentido de informar
acerca das alternativas e dos locais
de aquisição de bilhetes.

acabam por absorver todo este
ambiente de festa, trabalhando
intensivamente para dar o seu
contributo à tão necessária
mobilidade da população,
proveniente dos diversos eventos
espalhados pela cidade, como
terão oportunidade de veriﬁcar
nos artigos disponibilizados
nesta Via Lx.
Também é digno de destacar
neste número, o 122.º aniversário

do ascensor da Bica, um dos
ex-libris da CARRIS e da cidade
de Lisboa que é classiﬁcado como
Monumento Nacional, desde 2002;
bem como a recente galardoação
concedida ao elétrico 28E pelo
portal turístico TripAdvisor que
atribuiu o Certiﬁcado de Excelência
deste ano a esta carreira.
Uma última nota de destaque
à exposição Mulher Angolana
e ao Dia da Energia realizados

nas estações do METRO. Tratam-se
de iniciativas que pelo valor
que têm para a comunidade,
não poderiam deixar de ser
referidas na Via Lx.

Editorial
Caro leitor,
Os meses de maio e junho
são geralmente marcados por um
ambiente de grande festividade
em Lisboa. A cidade transforma-se
em palco de vários eventos
que movimentam grandes massas
de pessoas à procura de prazerosos
momentos de lazer e de descontração.
A CARRIS e o METRO, como
principais operadores
de transporte da cidade de Lisboa,

Andar em Festa
na CARRIS e METRO
Em junho as Festas de Lisboa
saíram à rua e mais uma vez
ﬁzeram questão de viajar nos
transportes públicos de Lisboa.
Música, fado, imagem, performance
e dança, foram alguns dos
apontamentos artísticos que
estiveram espalhados pela rede
de transportes da cidade, inclusive
na CARRIS e METRO. O projeto
denomina-se "Andar em Festa"
e tem por objetivo quebrar a rotina
e captar a atenção de quem
diariamente utiliza o serviço
de transporte público de Lisboa.
Na CARRIS e METRO, o Andar

www.carris.pt

em Festa resultou nas seguintes
iniciativas: “Sobe e Desce” com
os elevador Santa Justa e ascensores
da Bica, Glória e Lavra decorados
com elementos gráﬁcos que
remetem para as zonas envolventes
de cada um, “Fado nos Elétricos”
com os elétricos 28E e 12 a acolher
cantorias de fadistas populares,
“Escala no Metro” com
a construção de um piano ao longo
de uma escadaria da estação
S. Sebastião, e o “Lá Vai Lisboa”,
um experiência ﬁlarmónica digital
ditada por ipads dentro dos
autocarros 728, 736, 758, 746, 742 .

www.metrolisboa.pt

museu.carris.pt
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Ascensor da Bica comemora
122.º aniversário
O Ascensor da Bica comemorou,
dia 28 de junho (sábado), o seu
122.º aniversário. Inaugurado
em 1892, foi o terceiro do seu tipo
ao serviço na cidade de Lisboa
e é hoje uma das principais atrações
turísticas da cidade, classiﬁcado
como Monumento Nacional desde
2002. O Ascensor da Bica é composto
por duas carruagens, cada uma com
três compartimentos desnivelados
e de acesso independente,
com capacidade para transportar
23 passageiros. Projetado pelo
engenheiro português Raoul
Mesnier de Ponsard, funcionava
inicialmente com máquinas a vapor
e foi eletriﬁcado em 1916.

O Ascensor da Bica difere dos seus
congéneres pela sua proximidade
ao Rio Tejo e pelos atributos
cénicos da zona onde se insere.
O trajeto deste ascensor começa
num edifício setecentista próximo
do Cais Sodré (no cruzamento da Rua
de São Paulo com a Rua da Bica
de Duarte Belo), percorrendo uma
íngreme encosta até ao Largo do
Calhariz, na entrada do Bairro Alto.
A sua curta viagem proporciona uma
vista ímpar sobre o rio, ao mesmo
tempo que atravessa um bairro
popular e tipicamente lisboeta.
Venha viajar na rota dos ascensores,
promovida pela CARRIS, e desfrute
de visões únicas sobre a cidade.

Exposição
Mulher Angolana

Dia da Energia
no METRO

De 30 de maio a 30 de junho
o METRO acolheu nas estações Cais
do Sodré e Aeroporto, a exposição
'Mulher Angolana - Ao Encontro
do Desenvolvimento Sustentável?',
uma mostra que reuniu 34 cubos
iluminados com fotograﬁas,
legendas e dados sobre a mulher
angolana atual. Médicas, donas
de casas, ministras, professoras
e vendedoras ambulantes
são retratadas nesta exposição
que tem a assinatura da Embaixada
de Angola em Portugal, do Banco
Espírito Santo Angola, e parceria
da World Press Photo.

Em colaboração com a E-Nova
e com apoio da ADENE (Agência
para a Energia), o dia da energia
foi assinalado no dia 29 de maio
no METRO nas estações
Entre Campos e Cais do Sodré,
através da distribuição
de lâmpadas economizadoras
e de uma brochura intitulada
"A Luz certa em sua casa".
Esta iniciativa visa promover
a utilização racional da energia
em contexto doméstico.

CARRIS METRO
na Feira do Livro

Carreira 28E
premiada

A CARRIS e o METRO apoiaram
a divulgação da 84ª edição da Feira
do Livro de Lisboa, que mais uma
vez realizou-se no Parque Eduardo
VII, entre 29 de maio e 15 de junho.
Este ano na grande festa
da literatura, a CARRIS e o Metro
marcaram presença através
da realização de duas oﬁcinas
infantis, dinamizadas pelo serviço
educativo do Museu da CARRIS,
que tiveram por objetivo dar
a conhecer o universo
do transporte público CARRIS
e METRO ao público mais novo.

O portal turístico TripAdvisor
atribuiu o Certiﬁcado de Excelência
deste ano ao Elétrico 28,
reconhecendo esta carreira como
uma das fotas mais icónicas
da cidade de Lisboa. A distinção
destaca também o percurso
efetuado pelo elétrico 28 pelas
zonas históricas da cidade
de Lisboa (Castelo de S. Jorge,
S. Vicente de Fora, Alfama, Chiado
e Estrela), numa relação única
de proximidade com os edifícios
envolventes, fazendo deste
percurso um dos roteiros mais
visitados por turistas nacionais
e estrangeiros. Aproveite para
conhecer a cidade viajando
nos transportes públicos.

O cartão Lisboa viva tem uma
nova cara, passando a estar mais
coerente com a imagem dos
restantes cartões da família VIVA.
Com esta renovação, a OTLIS,
a CARRIS e o METRO e restantes
Operadores de Transporte
aderentes ao sistema,
pretenderam simpliﬁcar e tornar
mais coesa a arquitetura visual
da marca VIVA, naquele que
é o principal cartão do sistema,
pilar fundamental do contacto
com os clientes frequentes
do Transporte Público.
VIVA é o sistema que permite
ao utilizador do transporte
público viver e mover-se melhor
na cidade.

