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28 Junho 2010
Ascensor da Bica comemora 118 anos
A CARRIS assinala, no dia 28 de Junho, o 118.º
aniversário do Ascensor da Bica. Inaugurado no dia 28
de Junho de 1892, fazia a ligação, como ainda hoje
acontece, entre a Rua de S. Paulo e o Largo do
Calhariz.
Em Janeiro deste ano, a CARRIS lançou o projecto
“Arte em Movimento”, que se enquadra num Programa
Cultural de promoção de “Arte Pública” que a Empresa
tem vindo a desenvolver em alguns veículos da sua
frota. O projecto consiste em quatro intervenções e
experiências

criadas

por

artistas

portuguesas

no

elevador e ascensores de Lisboa.
No caso do Ascensor da Bica, esta intervenção foi realizada na superfície exterior
das carruagens tornando-as reflectoras. O autor, Alexandre Farto, designou-a de
“Espectro”. Face ao sucesso desta obra, a mesma estará patente ao público até
Setembro de 2010, prorrogando a CARRIS o projecto “Arte em Movimento”, face ao
sucesso que o mesmo alcançou.
Dados Históricos
Inicialmente funcionava através do sistema tramway-cabo e máquinas a vapor, que
asseguraram o serviço, até ao momento em que foi decidida a electrificação do
sistema, em 1914.
Anos mais tarde, em 1916, durante os trabalhos de assentamento de um dos novos
carros sobre os carris, um acidente precipitou-o de encontro à Estação da Rua de S.
Paulo, provocando danos avultados. Em consequência, o Ascensor da Bica
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permaneceu inactivo durante vários anos até que, em 1923, foi decidido retomar o
seu funcionamento.
Em Junho de 1927 o Ascensor da Bica passa a propriedade da CARRIS. Tal como os
seus congéneres das Calçadas do Lavra e da Glória, o Ascensor da Bica está
classificado, desde Fevereiro de 2002, como Monumento Nacional. Foi um dos
primeiros meios de transporte de Lisboa que permitiu superar com êxito uma das
suas encostas mais íngremes.
Para obter mais informação histórica sobre este Ascensor pode visitar o Museu da
CARRIS, aberto de Segunda a Sábado das 10:00 H às 17:00 H (encerrando ao
Sábado para almoço das 13:00 H às 14:00 H, Domingos e Feriados), na Rua 1º de
Maio nº 101-103 em Lisboa ou através do e-mail museu@carris.pt.

