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Torniquete para controle de
passageiros
No Núcleo II do Museu da Carris encontramos
dois torniquetes para controlo de passageiros,
em ferro fundido, cor verde e com contador.
Estes torniquetes prestaram serviço na entrada

Fig. 1 – Torniquetes em exposição no Núcleo II do Museu

da estação inferior do Ascensor da Bica.

da Carris

Depois da inauguração do Ascensor da Bica em
1892, em 1894 foi instalado o torniquete para a
contagem de passageiros na estação inferior.
Esta era, e é, a única estação dos ascensores de
Lisboa

com

torniquete,

pois

a

entrada

encontra-se no interior do edifício nº 234 na Rua
de São Paulo. O acesso a todos os outros
ascensores de Lisboa é feito na via pública,
diretamente na entrada dos ascensores, tal
como acontece com os elétricos.

Fig. 2 – Pormenor torniquetes em exposição no Núcleo II
do Museu da Carris

Famílias Workshop
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Um postal tridimensional

Oficinas Férias de Natal

No dia 4 de dezembro voltamos a ter
Para a primeira semana de férias de Natal dos

atividades para famílias!

miúdos

especial vamos criar postais pop-ups para

preparámos

um

programa

com

Nesta oficina

atividades lúdicas e educativas.

oferecer no Natal. São postais com três

São quatro dias com visitas especiais dentro do

dimensões, para as famílias mais corajosas

museu, oficinas de música, fotografia e artes

criarem.

plásticas. As inscrições estão abertas através

As inscrições estão abertas através do e-mail:

do e-mail: museu@carris.pt

museu@carris.pt
Data: 4 de dezembro, das 10h30-13h00
Duração: 2.30 horas
Nº máximo: 20
Nº mínimo: 10
Idades: a partir dos 5 anos
Preço: 8€ por participante
Inscrição: obrigatória
Monitores: 2
Materiais: incluídos

Data: 20 a 23 de dezembro, das 9h00-17h30

Visita ao Museu: incluída

Duração: 4 dias, das 9h às 17h30

Inscrições abertas até dia 2 de dezembro,

Nº máximo: 20

através do e-mail: museu@carris.pt

Nº mínimo: 15
Idades: 5 aos 12 anos
Preço: 75€ / 60€ para colaboradores da carris e
irmãos
Inscrição: obrigatória
Monitores: 2
Materiais: incluídos
Refeições: não incluídas
Inscrições abertas até dia 10 de dezembro,
através do e-mail: museu@carris.pt
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SABIA QUE…

de

1936).

Estes

elétricos

quando

apareceram foram considerados como os
elétricos mais seguros de Lisboa, e por isso,
Desde 1980, que em dezembro a CARRIS

foram utilizados nas linhas de traçado difícil

transporta crianças pela cidade de Lisboa num

como a Linha 28. Em 1985-87 os elétricos foram

elétrico conduzido pelo Pai Natal? Com

totalmente reconstruídos, sendo que alguns

exceção de 2020, todos os anos milhares de

circulam ainda hoje com o equipamento

crianças sentaram-se no Elétrico de Natal e

primitivo, outros foram equipados com motores

viveram uma viagem muito especial.

modernos,

Pelo Elétrico de Natal passaram tantas

definitivamente de circulação.

e

outros

já

foram

retirados

crianças que cresceram e, hoje, já graúdos
transportam

consigo

esta

memória

inesquecível. Para algumas, a primeira viagem
de elétrico foi mesmo no Elétrico de Natal. As
atividades no interior da viagem, foram
mudando. Desde filmes animados projetados
no interior do veículo à criação de desenhos nos
vidros das janelas, há sempre uma dinâmica
original pensada para esta época festiva.
Fig. 2 – Fotografia do Elétrico de Natal de 1980. Fotografia
da autoria do Sr. António Garcia, coordenador da comissão
organizadora do Museu da Carris, pertencente ao Arquivo
do Museu da Carris.

Inscreva a escola do seu filho/a
Este ano o Elétrico de Natal está de volta e irá
circular entre o Museu da Carris e a Praça da
Figueira. As inscrições para escolas estão
abertas

através

do

e-mail:

relacoes.publicas@carris.pt.
À semelhança do que tem acontecido nos
Fig. 1 – Fotografia do Elétrico de Natal de 1980. Fotografia da

últimos anos, através do donativo de cada

autoria do Sr. António Garcia, coordenador da comissão

criança, a CARRIS tem apoiado instituições de

organizadora do Museu da Carris, pertencente ao Arquivo

cariz social. Todos os donativos revertem para

do Museu da Carris.

Um pouco de história

a

instituição

Nomeamos

escolhida

algumas:

anualmente.

Operação

Nariz

Vermelho, Make-A-Wish, Banco do Bebé e
Em 1980 foi o carro elétrico Nº701, presente na

Quercus. Este ano colaboramos com a

figura 1 e 2, que fez as primeiras viagens do

associação Terra dos Sonhos.

Elétrico de Natal.
Construído nas oficinas da Companhia Carris
de Ferro de Lisboa, este carro entrou ao serviço
em 1936 fazendo parte dos conhecidos novos
“Carros da Estrela” (séries 600 de 1935 e séries

