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21 Julho 2010
CARRIS reabre Miradouro no topo do Elevador de Santa Justa
O Terraço do Elevador de Santa Justa reabriu ao público, depois de algumas obras
de melhoramento. A melhor vista sobre Lisboa volta a estar disponível a tempo do
Verão, permitindo aos seus visitantes uma panorâmica privilegiada sobre a cidade
das sete colinas.
Artistas do Chapitô vão garantir, a partir de amanhã, dia 22 de Julho, e durante
três dias, animação e gargalhadas no Elevador de Santa Justa. Serão interpretadas
cenas humorísticas onde serão encarnadas personagens como os turistas ou os
“vips”.
Para além da mais bela vista sobre Lisboa, este local será um espaço pleno de
animação que proporcionará divertidos momentos a todos os que o visitem.
O Elevador do Carmo, conhecido como Elevador de Santa Justa, tem 108 anos
(celebrados no passado dia 10 de Julho) e é um dos monumentos mais
emblemáticos da Baixa Lisboeta. Desde Fevereiro de 2002, que é considerado
Monumento Nacional.
Símbolo de Lisboa, este Elevador foi projectado pelo Eng.º Raul Mesnier de Ponsard
(aluno

de

Gustav

Eiffel),

apresenta

um

design

neo-gótico

romântico,

originariamente, propriedade de uma empresa especialmente criada para a sua
construção e exploração: a Empresa do Elevador do Carmo.
Os trabalhos de construção tiveram início em 1900 com a remoção de terras nas
Escadinhas de Santa Justa, mas um dos seus momentos mais marcantes, data de
31 de Agosto de 1901, aquando foi inaugurado o passadiço destinado a estabelecer
a ligação entre o topo do Elevador (que subia da R. do Ouro) ao Largo do Carmo.
Também nesse dia e igualmente importante para o quotidiano e desenvolvimento
da cidade, foi a inauguração, pela CARRIS, do serviço de carros eléctricos.
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Em 1907 começou a trabalhar a energia eléctrica. Feito inteiramente de ferro
fundido e enriquecido com trabalhos em filigrana, o elevador dentro da torre sobe
45 metros e leva 45 pessoas em cada cabine.

