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O “AMARELO” DE LISBOA CELEBRA 112 ANOS
A Companhia Carris de Ferro de Lisboa S.A., operadora dos transportes
públicos de superfície na cidade de Lisboa, comemorou no dia 31 de
Agosto, o 112º aniversário do serviço de tração elétrica. Com efeito, foi
nesse dia do ano de 1901 que os lisboetas, pela primeira vez, puderam
utilizar aquele novo e revolucionário tipo de transporte.
Fundada em 1872, a CARRIS, logo no ano seguinte inaugurou o serviço
público com veículos de tração animal deslocando-se sobre carris, os
“americanos”.
O sucesso que se lhe seguiu não impediu que, desde muito cedo, a
Empresa, face aos desenvolvimentos tecnológicos que se vinham
verificando no campo dos transportes, considerasse a sua substituição por
um qualquer outro sistema mais rentável e eficaz, tendo a preferência
recaído sobre os carros elétricos.
Em 1900 tiveram início os trabalhos necessários à sua implantação, os
quais incluíram o relançamento da via, a instalação da rede aérea e até a
construção de uma fábrica termoelétrica capaz de fornecer toda a energia
elétrica necessária ao normal funcionamento do sistema.
A primeira linha de elétricos começou a funcionar no dia 31 de Agosto de
1901 entre o Cais do Sodré e Ribamar. Conforme um órgão da
Comunicação Social da época relatava:
“A inauguração da tração elétrica satisfez completamente o público
que em grande número concorreu a presenciar o importante
melhoramento: elegância luxuosa dos carros, a comodidade que
oferecem aos passageiros e a rapidez da marcha (...). Os carros são
abertos, amplos, onde os passageiros, ainda mesmo nutridos, se
podem acomodar à vontade. As carreiras começaram às 4 horas e 40
minutos, hora a que saiu o primeiro carro da estação de Santo
Amaro”.
Em 1905 já toda a rede estava eletrificada tendo-se verificado, nos anos
subsequentes, o normal crescimento da frota e alargamento da rede.
A Carris convida toda a população a visitar o Museu da Carris, onde, para
além de ficar a conhecer a história da empresa, poderá ver a evolução do
carro elétrico ao longo destes 112 anos, bem como desfrutar da experiência
única de andar num elétrico de 1901.
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O Museu da CARRIS, aberto das 10 às 18 horas (encerrando aos Sábados
das 13 às 14 horas para almoço, Domingos e Feriados), na Rua 1º de Maio
101 – 103, 1300-472 LISBOA, telefone nº. 21 361 30 87,
http://museu.carris.pt/ e-mail museu@carris.pt

Para mais informações contactar:
Eduardo Pamplona
Telefone: 21 350 92 75
Telemóvel: 93 448 57 77
E-mail: epamplona@gci.pt
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