Newsletter do Museu n.º 7 | maio, junho e julho 2014

ESTACIONAMENTO DISPONÍVEL NO MUSEU DA CARRIS

Sabia que agora é ainda mais fácil visitar o Museu da CARRIS?
Criámos um espaço reservado para estacionamento gratuito, mesmo
junto à entrada do Museu, disponível para si até ao limite da lotação.
Esta é uma viagem que não pode deixar de fazer com a CARRIS, por isso
estamos à sua espera na Rua 1.º de Maio, n.º 101, para lhe revelar a
memória do transporte.

MATERIAL DE MERCHANDISING À VENDA NO VILLAGE
UNDERGROUND

O Museu da CARRIS disponibiliza, desde julho, material de merchandising
da sua coleção no espaço da Cafetaria do Village Underground.
Aos visitantes da Cafetaria oferecemos um voucher de desconto, no valor
de 10%, para apresentar na loja do Museu.
Não perca esta oportunidade!

COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE MONUMENTOS NACIONAIS
O Ascensor da Bica comemorou, no passado dia 28 de junho, o seu 122.º
aniversário. Inaugurado em 1892, foi o terceiro do seu tipo ao serviço na cidade de Lisboa
e é atualmente uma das principais atrações turísticas da cidade. É composto por duas
carruagens, cada uma com três compartimentos desnivelados e de acesso independente,
com capacidade para transportar 23 passageiros.
Destaque também para o Elevador de Santa Justa, que comemorou o seu 112.º
aniversário no passado dia 10 de julho. “Ex libris” da Baixa lisboeta, inaugurado em 1902,
foi projetado pelo Eng.º Raul Mesnier de Ponsard e era, na origem, propriedade de uma
empresa especialmente criada para a sua construção e exploração, a Empresa do Elevador.

MARATONA FOTOGRÁFICA

Na sequência da realização da 2.ª Maratona Fotográfica CARRIS METRO,
foram rececionadas 129 candidaturas. As fotografias a concurso foram
avaliadas pelo júri e já temos apurados os vencedores.
A entrega de prémios e inauguração da exposição da 2.ª Maratona
Fotográfica CARRIS.METRO irá realizar-se dia 30 de julho, pelas 17:30
horas na Galeria do Museu da CARRIS, sito na Estação de Santo Amaro
da CARRIS na Rua 1.º de Maio, n.º 101, Lisboa.
A exposição permanecerá neste espaço até ao dia 3 de agosto, data em
que seguirá para as instalações do METROPOLITANO DE LISBOA.

BANCO DE CARRO AMERICANO | agosto

Existem na CARRIS alguns objetos raros que tendem a passar
despercebidos, pese embora o interesse que têm para a história da
Empresa, devendo-se esta situação, decerto, às diferentes utilizações que
a passagem dos anos lhes atribuiu.
Integra-se neste grupo um banco em madeira que durante décadas
serviu na sala de espera do Serviço de Saúde da Estação de Santo Amaro
e que foi possível identificar como peça pertencente a carros de tração
animal (Carros Americanos).
Com 85 centímetros de altura e um comprimento de 2,30 metros, alia a
robustez e a leveza obrigatória dos materiais utilizados em carros
acionados por tração animal, à preocupação estética, traduzida numa
decoração baseada em estrelas de cinco pontas, abertas nas tábuas
moldadas que lhe servem de encosto.

REGULAMENTO DE CONDUTORES – 1873

Data de 1873, no mesmo ano em que começaram a circular em Lisboa os “carros Americanos”, o 1º
Regulamento de Condutores. Por ele, tais funcionários deveriam, entre outras coisas, usar em serviço, o
uniforme, fiscalizar o andamento do carro “de forma que se evitem, tanto as demoras desnecessárias, como as
correrias”. Era-lhes proibido acender fósforos sobre as pinturas ou vernizes dos carros e tinham por dever usar
da maior atenção e delicadeza para com os passageiros, dos quais não podiam aceitar gorjetas, gratificações,
charutos, cigarros ou bebidas. E ai de quem se embriagasse ou usasse de palavras indecentes, porque seria
logo despedido! Estavam ainda encarregues de acender as lanternas e de as conservar acesas e de não
consentir crianças nas plataformas nem passageiros nos estribos!

