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20 Abril 2011
Museu da CARRIS propõe viagem no tempo durante a Páscoa
“Esta Páscoa tire um tempo para viajar no tempo”. É através deste desafio que a
CARRIS pretende incentivar os turistas e os lisboetas a aproveitarem o tempo livre
e visitarem o Museu da empresa, durante a época de férias que se avizinha. A nova
campanha do Museu da CARRIS, que integra desde o ano passado a Rede
Portuguesa de Museus, foi lançada esta semana e estará na rua até ao dia 29 de
Abril.
O objectivo é claro: levar mais pessoas ao Museu, um espaço que “encerra mais de
100 anos de história da CARRIS ao serviço da cidade de Lisboa”. A campanha está
presente, através de monofolhas, nos veículos da CarrisTur, nos postos de venda e
nas lojas do Turismo de Lisboa. Em toda a frota da CARRIS estão também
presentes cartazes A2 e monofolhas, convidando todos os interessados para “uma
verdadeira viagem ao passado”, onde é possível conhecer uniformes, bilhetes,
eléctricos e autocarros de outras eras.
A campanha estende-se ainda aos suportes online da empresa, como o Facebook,
os sites da CARRIS e do Museu e ainda à MobTV. O convite de Páscoa do Museu da
CARRIS vai também marcar presença no Canal Lisboa e no Elevador de Santa
Justa, um dos marcos turísticos da cidade. Tendo em conta o público-alvo a atingir
– turistas e lisboetas - todo o conceito da campanha foi desenvolvido em português
e em inglês.
Recorde-se que a exposição do Museu da CARRIS está dividida em duas áreas
distintas: uma dedicada ao desenvolvimento histórico da Companhia, visto através
de documentos e pequenos artefactos, e outra com quase 2000 m2, que albergam
inúmeros veículos e máquinas que representam diferentes eras, desde o início do
século XX até aos dias de hoje.
O Museu da CARRIS situa-se no Complexo da CARRIS de Santo Amaro, na Rua 1º
de Maio nº 101-103, em Lisboa.
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Horário: dias úteis das 10h00 às 17h00; aos Sábados encerra para almoço entre
as 13h00 e as 14h00. Encerra 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

