
 

NEWSLETTER  

PEÇA DO MÊS | outubro 

Carrinho da Bica 

 

Dedicada aos Ascensores de Lisboa, a sala 

temática “Elogio aos Ascensores” apela às 

memórias dos ascensores que hoje 

permanecem em Lisboa, e dos ascensores e 

elevadores que desapareceram, como o 

Ascensor da Graça, da Estrela e o Elevador de 

São Julião.  

 

Nesta sala, no mês de outubro destacamos a 

entrada de uma nova peça no Museu da Carris, 

o Carrinho da Bica. Embora não seja uma peça 

da coleção da CARRIS, propõe-se com este 

dispositivo proporcionar um momento de 

interação e diversão para todos os visitantes.   

 

Junto do antigo letreiro da estação inferior do 

Ascensor da Bica, o Carrinho da Bica tem um 

conjunto de frases típicas dos lisboetas, e 

antigos chapéus de guarda-freio. 

Exclusivamente nesta sala, podemos utilizar 

estes objetos. 

 

Na próxima visita, convidamo-lo a tirar uma 

selfie com o letreiro e os seus adereços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Carrinho da Bica, na sala temática “Elogio aos 
Ascensores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVIDADES | Outubro 

Quiz Halloween  

29 de outubro, 15h 

No dia 29 de outubro desafiamos miúdos, 

crescidos e graúdos a vencer o Quiz Halloween 

do Museu da Carris. Vale vir mascarado, 

disfarçado e ter vontade de jogar. Só não vale 

não reservar lugar.  

Inscrições abertas até dia 25 de outubro, 

através do e-mail: museu@carris.pt. 

 
Visita: Quiz Halloween 
Data: 29 outubro, das 15h00 às 16h30 
Duração: 1.30 horas 
Nº máximo: 25 
Nº mínimo: 10 
Preço: 4 € por participante com mais de 3 anos 
inclusive 
Inscrição: obrigatória 
Monitores: 1 
Visita ao Museu: incluída  

 

 

 

 

Oficinas Férias de Natal  

19 a 23 de Dezembro, 9h às 17h30 

Para a primeira semana de interrupção letiva, 

propomos cinco dias de atividades natalícias 

inspiradas na coleção do Museu da Carris, com 

a colaboração especial da Orquestra Ligeira da 

Carris e da Carpintaria Integral House.  

Temos oficinas de artes plásticas, fotografia e 

música.  

As inscrições estão abertas até dia 2 de 

dezembro, através do e-mail: museu@carris.pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datas: 19 a 23 de dezembro (2ª feira a 6ª feira)  
Horário: 9h00 às 17h30  
Idades: 5-12 anos  
Nº Participantes: 12 a 24 crianças  
Preço: 80 €  
Preço especial irmãos: 65 € 
*Sem refeições incluídas 
**Acresce o valor do seguro obrigatório para 
participação nas férias 
Monitores: 2 
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SABIA QUE… 

No passado dia 17 de setembro, em 

comemoração pelo 150º aniversário da 

Companhia Carris de Ferro de Lisboa, o Desfile 

de Clássicos do Museu da Carris circulou de 

manhã e de tarde entre a Estação de Santo 

Amaro e a Praça da Figueira.  

No Desfile participaram os carros elétricos em 

exposição no Núcleo II do museu: o Elétrico 

Salão 283, o Elétrico 444, o Elétrico Salão 330, o 

Elétrico 535 e o Elétrico 802. O Autocarro 

Laranja 1001 e o Autocarro Verde de dois 

andares 301 também integraram a festa.  

Circularam outros veículos históricos, incluindo 

o Elétrico T1 que transporta diariamente os 

nossos visitantes, e três elétricos temáticos do 

turismo. Recuperamos algumas das fotografias 

do Desfile de Clássicos deste ano.  

Fig. 1 – Elétrico T1 a sair da Praça do Comércio. 

Fig. 2 – Elétrico Salão Aberto 283 dentro da estação de Santo 
Amaro.  

Fig. 3 - Elétrico 444 no Corpo Santo.  

Fig. 4 – Elétrico 330 na Praça do Comércio.  

Fig. 5 – Elétrico 535 e 802 na Avenida 24 de Julho. 

Fig. 6 – Autocarro 301 na Praça do Comércio 

Fig. 7 - Autocarro 1001 na Avenida 24 de Julho.  


