PRESS RELEASES 2008

15 Maio 2008

CARRIS NA ‘ROTA DOS MUSEUS’
A “Rota dos Museus” é uma carreira comemorativa organizada pela CARRIS que, em parceria
com o IP – IMC (Instituto dos Museus e da Conservação), marcará a Noite dos Museus, dia 17
de Maio e o dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus.

Entre o Saldanha e o Palácio da Ajuda, a “Rota dos Museus”, fará paragem na Casa Museu Dr.
Anastácio Gonçalves, Museu do Chiado, Museu de Arte Antiga, Museu da CARRIS, Museu dos
Coches, Museu de Arqueologia e Palácio da Ajuda, no sábado, 17 de Maio, entre as 9h00 às
24h00 e domingo, 18 de Maio, das 10h00 às 18h00.

Este circuito será assegurado por dois autocarros devidamente identificados e a viagem terá
uma duração média de 45/60 minutos.

Nesta carreira será válido o tarifário normal (Tarifa de Bordo, o cartão Viva Viagem, o 7 Colinas
e Lisboa Viva e os Passes).

Os visitantes que apresentem nos Museus o título de transporte CARRIS usado nesta carreira,
no dia 17 de Maio, terão entrada gratuita nos mesmos, já que no dia 18 de Maio a entrada nos
museus já será gratuita.

A “Rota dos Museus” passará, também, em zonas onde se encontram outros monumentos
relevantes, garantindo a CARRIS com a “Rota dos Museus”, para além das suas carreiras de
serviço público, melhor acessibilidade a estes museus e monumentos.

Assinalar o Dia Internacional dos Museus, dinamizar progressivamente a utilização de
transportes públicos nas deslocações na Cidade e estimular as actividades de interesse cultural
em Lisboa pela população e pelos seus turistas são os objectivos desta iniciativa promovida pela
CARRIS, em articulação com o IMC.
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Cortejo de eléctricos Históricos do Museu da CARRIS
Museu da CARRIS será, também, parte integrante destas comemorações promovendo a
organização de um cortejo de Eléctricos Históricos, que se realiza no Dia Internacional dos
Museus, 18 de Maio e que termina no Museu da CARRIS.

Os carros eléctricos envolvidos são:
•

N.º 2 de 1901,

•

N.º 283 de 1902,

•

N.º 330 de 1906,

•

N.º 444 de 1901,

•

N.º 508 de 1924,

•

N.º 535 de 1928

•

N.º 802 de 1939.

A entrada nestes eléctricos históricos será gratuita até ao limite de lotação.

Percursos e horários:
•

10h00-12h00: Sto. Amaro – Pç. Figueira - Belém - Pç. Figueira - Belém - Sto.
Amaro

•

12h00-16h00: Sto. Amaro - Belém - Sto. Amaro.

•

16h00-18h00: Sto. Amaro - Belém - Pç. Figueira - Belém - Pç. Figueira - Sto. Amaro

