PRESS RELEASES 2012

12 Janeiro 2012
13 ANOS A PRESERVAR A MEMÓRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO
MUSEU DA CARRIS OFERECE PRESENTES AOS CLIENTES EM
DIA DE ANIVERSÁRIO

O Museu da CARRIS vai celebrar com os clientes o seu 13º aniversário no próximo
dia 12 de Janeiro (quarta-feira). Assim, os primeiros 13 visitantes do espaço serão
surpreendidos com presentes, como por exemplo livros sobre o Elétrico 28 ou
edições de “Os amarelos da CARRIS na imprensa Europeia”. O Museu irá ainda
oferecer Kits “Viva Lisboa com a CARRIS” e entradas no Jardim Zoológico da
capital. O objetivo é comemorar 13 anos dedicados à memória do transporte
público em Lisboa.
Aberto desde 12 de Janeiro de 1999, o Museu da CARRIS apresenta o mais
importante acervo no que respeita aos transportes públicos coletivos da cidade,
uma vez que acumula todo o património e experiência da Companhia CARRIS de
Ferro de Lisboa, fundada em 1872. Recorde-se que a empresa é responsável pela
introdução do chamado “sistema americano” (carruagens de tração animal
deslocando-se sobre carris), dos carros elétricos (1901) e, mais tarde, dos
autocarros, em 1944.
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Trata-se de um verdadeiro Museu vivo, já que todos os veículos expostos se
encontram em perfeito estado de conservação e muitos ainda são usados para
viagens com turistas, quer sejam alugados quer sejam utilizados para marcar datas
importantes na história da empresa. Numa área com cerca de 2 mil metros
quadrados, entre elétricos, autocarros de várias épocas e americanos, o Museu da
CARRIS convida a uma viagem no tempo, desde finais do 3.º quartel do século XIX,
passando pelas emblemáticas décadas de 40 e 50, até aos dias de hoje. Mas o
Museu não se esgota nos veículos em tamanho real. Os mais curiosos têm ainda a
oportunidade de conhecer uma importante parte da história de Lisboa, através de
diferentes objetos e artefactos, como antigos uniformes, títulos de transporte e
fotografias de outras eras.
Nos últimos anos, o Museu tem vindo a conquistar mais visitantes, especialmente
turistas, de diferentes faixas etárias, que têm assim oportunidade de conhecer a
importância da história da CARRIS na cidade de Lisboa. Saliente-se o aumento do
público escolar, que parece ter um fascínio especial pelas coleções expostas. Para
responder à curiosidade dos mais novos, o Museu da CARRIS criou o departamento
de Serviços Educativos que tem como objetivo tornar as coleções mais acessíveis e
atrativas através de uma abordagem sensorial e experimental, sem descurar a
componente pedagógica. Esta é também uma forma de sensibilizar as novas
gerações para a necessidade da utilização e valorização do transporte público na
mobilidade urbana. Uma meta que o Museu, à semelhança da CARRIS, continuará a
perseguir.
Horário: De segunda a sexta-feira, das 10h00 às 17h00. Encerra para almoço aos
sábados, entre as 13h00 e as 14h00. Fechado aos domingos e feriados
Preço: Adultos, €2,50. Crianças até aos 12 anos e adultos acima dos 65 anos,
€1,25. Família (2 adultos e 2 crianças), €4,00
O Museu da CARRIS situa-se no Complexo da CARRIS de Santo Amaro, na Rua 1º
de Maio nº 101-103, em Lisboa. Integra, desde o ano passado, a Rede Portuguesa
de Museus.

