PRESS RELEASES 2012

17 Maio 2012
CARRIS CELEBRA 35º DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
MUSEU DA CARRIS COM ENTRADA GRATUITA AMANHÃ E NA
NOITE DE SÁBADO
Comemora-se amanhã o Dia Internacional dos Museus e a CARRIS associa-se aos
festejos abrindo as portas do Museu à população e a todos os interessados. Tratase de uma oportunidade única para conhecer ou revisitar a história do transporte
público, que se confunde com o passado e presente de Lisboa. Amanhã, dia 18, a
entrada no Museu da CARRIS é gratuita, entre as 10 horas e as 17 horas. O convite
estende-se à noite de sábado, com entrada livre entre as 17 horas e as 24 horas.
Para além de poder ver veículos que já fazem parte das memórias da cidade –
como os antigos autocarros de dois andares, os primeiros elétricos ou o velhinho
“americano” movido a tração animal – os visitantes terão direito a alguns
momentos especiais. Assim, na noite de sábado, dia 19 de Maio, o destaque vai
para o concerto da Orquestra Ligeira da Banda de Música da CARRIS, que tem início
às 21h30.
É ainda possível ver ou rever a exposição intitulada “Os Amarelos da CARRIS na
Imprensa Europeia”, dedicada a um dos símbolos mais conhecidos da cidade: o
elétrico de Lisboa. A exposição salienta a função turística dos elétricos alfacinhas,
bem patente em diversos artigos e reportagens de vários países europeus,
publicados entre 2000 e 2004. Nos artigos jornalísticos expostos foram também
retratados outros ícones históricos que já se tornaram ex-libris de Lisboa, como o
elevador de Sta. Justa e os ascensores da Glória, Bica e Lavra.
O Dia Internacional dos Museus comemora-se desde 1977. Este dia é uma ocasião
para realçar o papel e importância dos Museus no desenvolvimento das sociedades.
Recorde-se que cerca de 30.000 Museus de mais de 100 países comemoram a
data, facultando ao público uma grande variedade de iniciativas. Este ano, o 35º
Dia Internacional dos Museus é subordinado ao tema “Museus num mundo em
mudança: Novos Desafios, Novas Inspirações”.
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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 2010, a Rede Portuguesa de
Museus.
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

