
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

113.º Aniversário do Elevador de Santa Justa 

Transportes de Lisboa assinala aniversário de monumento emblemático 

 

A Transportes de Lisboa assinala amanhã, dia 10 de julho, o 113.º aniversário da 

inauguração do Elevador do Carmo ou, como desde muito cedo se tornou conhecido, 

Elevador de Santa Justa. 

“Ex-libris” da baixa lisboeta, este elevador, actualmente propriedade da Carris, foi projetado 

pelo engenheiro português Raul Mesnier de Ponsard, construído e explorado pela Empresa 

do Elevador do Carmo. 

Os trabalhos para a sua construção tiveram início no ano 1900, com a remoção de terras nas 

Escadinhas de Santa Justa. 

Um dos principais acontecimentos da história da sua construção encontra-se no dia 31 de 

agosto de 1901, dia em que foi feito, em poucas horas e por sistema de alavanca, o 

lançamento do passadiço sobre a Rua do Carmo, destinado a estabelecer ligação entre o 

topo do Elevador e o Largo do Carmo. 

Inaugurado no dia 10 de julho de 1902, este elevador utilizava, inicialmente, o vapor como 

força de tração, tendo sido o seu sistema electrificado, em 1907. 

Em fevereiro de 2002, o Elevador do Carmo foi classificado como Monumento Nacional. 

De modo a garantir a preservação deste monumento, tanto a nível do seu aspeto exterior 

como dos padrões de segurança e de funcionamento, estão em curso, desde 2009, obras de 

recuperação da estrutura da torre do elevador para as quais se prevê conclusão no início de 

2016. 

Estes trabalhos, que estão a ser desenvolvidos de forma faseada, integram operações de 

reparação dos elementos metálicos e das zonas de betão, decapagem e repintura das 

superfícies com corrosão, recuperação e/ou substituição das peças ornamentais 

deterioradas, entre outras que sejam necessárias. 



 

 

O Elevador de Santa Justa regista, anualmente, um total aproximado de um milhão de 

visitantes, na sua maioria turistas estrangeiros. 

Para além da imprescindível visita a este emblemático monumento da capital, a Transportes 

de Lisboa disponibiliza informação histórica de pormenor sobre este equipamento noutro 

espaço de referência, o Museu da Carris. 

 

 

Elevador de Santa Justa 

Horários 

01 junho – 30 setembro e Páscoa: 07h00 – 23h00 

01 outubro – 31 maio : 07h00 – 21h45 

Morada 

Rua do Ouro | Lisboa 

 

 

Museu da Carris 

Horários 

2.ª a sábado | 10h às 18h (encerra aos domingos e feriados) 

Morada 

Rua 1.º de Maio 101-103 | Lisboa 

 

 

Lisboa, 09 de julho de 2015 
 

 

Para mais informações contactar: 
 
Transportes de Lisboa 
Isa Lopes | T. 963 610 787  


