COMUNICADO DE IMPRENSA CARRIS

De 18 de Julho a 30 de Setembro na Galeria do Museu CARRIS
“CONTÍNUO”: UM NOVO OLHAR SOBRE O ORIENTE E O OCIDENTE
A arte nacional volta a estar em destaque na Galeria Museu da CARRIS com “Contínuo”, uma
exposição da autoria de Miguel Palma e João Ferro Martins, que inaugura dia 18 de Julho às
17h30 e vai ficar em exibição até 30 de Setembro.
Com curadoria de Bruno Leitão “Contínuo” é um encontro de duas gerações distintas em que
Miguel Palma e João Ferro Martins expõem a dicotomia Ocidente/Oriente.
A exposição estende-se pelo local que outrora foi a Carpintaria da CARRIS e onde as peças
apresentadas por Miguel Palma e João Ferro Martins se fundem em perfeita sintonia com o
espaço envolvente. Como define o curador da exposição Bruno Leitão ”esta ocasião articulase num encontro sobre formas de pensar a distância e cultura, entre o que realmente
conhecemos e o que imaginamos acerca de outra sociedade.”
Miguel Palma concebe uma peça baseada na figura que se tornou num símbolo dos países a
Leste da Cortina de Ferro no Ocidente, Nadia Elena Comăneci. Por outo lado João Ferro
Martins propõe um diálogo entre culturas numa das mais antigas formas de superar enormes
distâncias: a radiodifusão.
A temática de “Contínuo” enquadra-se perfeitamente na missão do Museu da CARRIS e na
Galeria de Arte que o integra. O espaço procura assim promover, através da arte
contemporânea, o transporte público e as suas valências, como a capacidade para superar
distâncias e juntar comunidades.
Museu da CARRIS
O Museu da CARRIS tem como missão não só preservar e conservar o seu valioso espólio,
mas também divulgar o papel do mesmo como parte integrante e imprescindível no
desenvolvimento da cidade de Lisboa. Procura proporcionar aos seus diferentes públicos uma
emocionante viagem no tempo, contando histórias do quotidiano de um povo que ficam
retidas na memória da cidade e dos veículos da CARRIS que a percorrem.
Através do estudo e investigação do seu acervo, composto por veículos históricos (elétricos e
autocarros) e peças relativas às áreas acessórias da empresa CARRIS, o Museu procura
estimular o entusiasmo pelo conhecimento da cidade e dos transportes públicos, e ser uma
ponte entre o seu presente, passado e futuro.
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Os programas de índole cultural e educativa do Museu visam encontrar no universo artístico
uma oportunidade de ajudar a desenhar um futuro sustentável, através da arte e inovação
pela criatividade.
Fazendo parte da empresa CARRIS, o Museu assume ainda o compromisso de divulgação e
formação aos seus colaboradores, sobre a história, a cultura empresarial e o compromisso
contínuo para com a cidade.
A Galeria do Museu da CARRIS situa-se no Complexo da CARRIS de Santo Amaro, na Rua 1º
de Maio nº 101-103, em Lisboa. Horário: Aberto todos os dias das 10h às 17h, exceto
Domingos e feriados.
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