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18 Maio 2011
Museu da CARRIS com entrada gratuita a 18 de Maio
- CARRIS celebra Dia dos Museus com nova Exposição de
Francisco Vilaça O Museu da CARRIS vai comemorar o Dia Internacional dos Museus, na próxima
quarta-feira, dia 18 de Maio, oferecendo a entrada a todos os visitantes. Trata-se
de uma oportunidade única para conhecer ou revisitar a história do transporte
público, que se confunde com o passado e presente de Lisboa. O espaço cultural da
CARRIS prepara ainda outras surpresas para assinalar a data, como por exemplo a
inauguração da exposição de Francisco Vilaça e um carimbo exclusivo dos CTT.
Este ano, o Dia Internacional dos Museus, instituído em 1977, é subordinado ao
tema “Museu e Memória: os objectos contam a vossa história”. O grande objectivo
é juntar o maior número de pessoas possível nesta festa e sensibilizar o grande
público para o papel dos museus no desenvolvimento da sociedade.
Nesse sentido, o Museu da CARRIS, para além de abrir as portas gratuitamente,
inaugura às 18 horas a nova exposição do artista plástico Francisco Vilaça. O
escultor trabalha preferencialmente em pedra, mas nas suas obras mais actuais
tem utilizado outros materiais, como o vidro e a cerâmica, vindo a adquirir um
estilo muito personalizado e original. A última incursão artística de Francisco Vilaça
- “Retrospectiva” - pode ser visitada na nova sala de exposições do Museu da
CARRIS a partir de 18 de Maio.
CARRIS E CTT LANÇAM CARIMBO COMEMORATIVO
Os CTT associam-se ao Museu da CARRIS, através do lançamento de um carimbo
comemorativo, com o objectivo de assinalar o Dia Internacional dos Museus. Os
visitantes poderão assim adquirir, no Posto do Correio que se encontra junto a
Museu, um Inteiro Postal com um carimbo único, alusivo a esta data.
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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 o ano passado, a Rede Portuguesa
de Museus.

