COMUNICADO DE IMPRENSA

Sábado, 11 de outubro | Subida à Glória

PEDALAR NA GLÓRIA
As bicicletas vão invadir a Calçada da Glória no próximo sábado, dia 11 de
outubro, às 20h00, em mais uma edição da “Subida à Glória”.
A CARRIS apoia a organização de uma prova organizada pela Podium Events em
conjunto com a Federação Portuguesa de Ciclismo e em parceria com a Câmara
Municipal de Lisboa, que data de 1910 e cujo objetivo é realizar a subida em
bicicleta da Praça dos Restauradores (Baixa de Lisboa) ao Jardim de São Pedro de
Alcântara (Bairro Alto), no menor espaço de tempo, estando, atualmente, o
recorde em 39,77 segundos, utilizando o sistema de contrarrelógio individual.
Tendo como cenário o Ascensor da Glória, os carris vão dar espaço às duas rodas
num evento que deverá juntar cerca de 300 participantes, entre os quais
inúmeros atletas consagrados desta modalidade, além de outras figuras públicas
da sociedade portuguesas.
Inaugurado em 1885, este elevador estabelece a ligação entre a Praça dos
Restauradores e o Bairro Alto e é atualmente uma das principais atrações
turísticas da cidade, a par dos Elevadores de Santa Justa, da Bica e do Lavra,
sendo, desde 2002, classificado como monumento nacional.
A CARRIS apoia esta iniciativa, integrando a ação nas comemorações do 129º
aniversário do Ascensor da Glória, que se assinalam no próximo dia 24 de
outubro, as quais contarão, também, com uma atuação pública da orquestra
ligeira da banda de música dos empregados da CARRIS, que ocorrerá entre as
9h00 e as 12h00 e das 15h às 16h00.
Lisboa, 07 de outubro de 2014
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