INFORMAÇÃO À IMPRENSA

10 de setembro de 2014

Museu da CARRIS e Museu Nacional Ferroviário
promovem exposição Sobre Carris
De 18 de setembro a 19 de dezembro, na Antiga Carpintaria do Museu da CARRIS
No âmbito das comemorações dos 142 anos da CARRIS inaugura-se, no próximo dia 18 de
setembro, a exposição Sobre Carris, que estará patente até 19 de dezembro de 2014, no
Museu da CARRIS.
Sobre Carris é uma exposição que envolve o Museu Nacional Ferroviário, apresentada na
Antiga Carpintaria do Museu da CARRIS e que une as duas instituições que preservam veículos
que circulam sobre carris e transportam séculos de estórias.
Os dois museus propõem assim uma viagem no tempo, quando sobre carris se transportavam
pessoas, bens, ideias, usos e costumes.
No foco da exposição estão os quadriciclos, veículos adaptados às deslocações sobre carris.
Apesar de não estarem fisicamente presentes, também as travessas e os carris são sugeridos,
decifrados e interpretados por esta mostra e pelo espaço onde esta se encontra, a Antiga
Carpintaria, que nos remete para as velhas travessas de madeira, elemento fundamental a
qualquer linha de caminho-de-ferro.
É com a simbiose destes três elementos – carril, quadriciclo e travessa – que o visitante é
transportado através do tempo e da história, quando os caminhos-de-ferro desbravaram o
país e estes veículos permitiram o acompanhamento, controle e garantia da sua perfeita
construção.
A exposição Sobre Carris vem assim juntar-se até dezembro à coleção permanente do Museu
da CARRIS, cujo acervo é composto por veículos históricos (elétricos e autocarros) e peças
relativas às várias áreas e percurso histórico quer da CARRIS quer do METROPOLITANO DE
LISBOA.
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A entrada na exposição Sobre Carris é gratuita. Já o acesso ao núcleo principal do Museu da
CARRIS estará sujeito ao pagamento habitual de ingresso.
Museu da CARRIS
Complexo da CARRIS de Santo Amaro, na Rua 1º de Maio nº 101-103, Lisboa
Horário de Funcionamento:
Museu da CARRIS: 2ª a Sábado, das 10:00 às 18:00 horas
Antiga Carpintaria: 2ª a Sábado, das 10 às 17:00 horas
Mais informações: http://museu.carris.pt/pt/como-chegar/
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