
COMEMORAÇÃO DIA INTERNACIONAL DOS 
MUSEUS - 17 E 18 DE MAIO 

Lançamento de carreira ROTA DOS MUSEUS  
 
Associando-se à comemoração do Dia Internacional dos Museus com o 
Instituto dos Museu e Conservação, a Carris vai lançar uma carreira 
denominada Rota dos Museus. 
 
Esta carreira fará um percurso entre o Saldanha e o Palácio da Ajuda, 
passando por 8 Museus, que a seguir indicamos: 
 
- Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves 
 
- Museu do Chiado 
 
- Museu de Arte Antiga 
 
- Museu da Carris 
 
- Museu dos Coches 
 
- Museu de Arqueologia 
 
- Museu de Etnologia 
 
- Palácio da Ajuda 
 
A Rota dos Museus funcionará nos dias 17 e 18 de Maio com o 
seguinte horário: 
 
- sábado, das 09h00 às 24h00 
 
- domingo, das 10h00 às 18h00 
 
 

 

 

 

 

 



Este circuito será assegurado por dois veículos e a viagem terá uma 
duração média de 60 minutos. 
 
Ao longo do trajecto, serão sucessivamente efectuadas as paragens 
comuns com as carreiras 36 (Saldanha - Praça Duque de Terceira), 
714 (Av. 24 de Julho e entre Belém e Av. Ilha da Madeira), 727 
(Santos-Belém e Restelo-Ajuda), 732 (Av. Ilha da Madeira) e 18E((Cç. 
Ajuda). Os terminais efectuam-se na paragem terminal da carreira 49 
no Saldanha e na paragem da carreira 60 no Largo da Ajuda. 
 
 

 
Tarifário da Rota dos Museus 
 
Em termos tarifários a carreira funcionará com tarifário normal da 
Carris, ou seja, serão aceites todos os títulos válidos na Carris. 
 
Ttodos os visitantes dos Museus servidos por esta carreira temática, 
que apresentem à entrada um título Carris terão, no dia 17 de Maio, 
entrada gratuita. 
 
Cortejo de eléctricos do Museu da Carris 
 
O Museu da Carris foi igualmente integrado nestas comemorações 
com a participação num cortejo dos eléctricos do Museu, a realizar no 
dia Mundial dos Museus, 18 de Maio, e que terminará no Museu da 
Carris, na Estação de Santo Amaro. 
 
Este cortejo percorrerá Santo Amaro – Praça da Figueira – Santo 
Amaro, às 10h00 e às 16h00, e terá a duração de 2 horas.  
 
A participação/entrada nos eléctricos do cortejo é gratuita. 
 
Presença da Banda da Carris no Museu de Arqueologia 
 
A Orquestra Ligeira da Banda da Carris estará presente na Noite dos 
Museus, dia 17 de Maio, actuando no Museu de Arqueologia, 
integrando desta forma as acções promovidas para este dia pelo IP. 
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