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23º Desfile Anual de Carros Elétricos Históricos
2013.05.04

O Museu do Carro Eléctrico promove no Sábado, dia 04 de maio, pelas 15h30 o seu 23º Desfile Anual de Carros Elétricos Histórico

O Desfile terá início pelas 15h30 frente ao Museu do Carro Eléctrico com 12 veículos da coleção do Museu (10 dos quais de tração

O público poderá viajar nos carros elétricos históricos mediante a aquisição de um bilhete específico que se encontra à venda no M

Para este ano, em que se comemoram os 50 anos da inauguração da Ponte da Arrábida, o Museu do Carro Elétrico selecionou um
destaca o carro americano n.º 8, os carros elétricos n.º 100, 288, 373 e atrelado n.º 25.

O desfile contará com animação a cargo da Escola de Música de Costa Cabral. Findo o Desfile principal haverá uma viagem espec
valor do bilhete do desfile. Ou seja, se combinar os 2 programas, poderá custar apenas 13,5 €.

As estrelas do desfile

Carro Elétrico S – 500 - O carro elétrico S - 500 foi desenhado e fabricado nas oficinas do Serviço de Transportes Colectivos do Po
fabricado no Porto. Com uma visão futurista e linhas inovadoras, fazendo lembrar um autocarro, o carro elétrico S - 500 possuía tam
do Porto a ter um lugar sentado para o guarda-freio e outro para o cobrador. O carro elétrico S-500 é um veículo unidirecional, poss

Carro elétrico n.º 100 – Entre 1910 e 1928 circularam no Porto dois carros totalmente abertos, apenas protegidos por cortinas de pa
sido o outro reconvertido num carro fechado. Para comemorar o Centenário do aparecimento do carro elétrico no Porto, em 1995, f
axial.

Carro elétrico n.º 288 – Este veículo pertencia a uma série de 10 carros elétricos que foram adquiridos pela Companhia Carris de F
todos. Possui seis janelas laterais e cinco em cada uma das plataformas. Os 40 lugares sentados no interior são revestidos a palhin
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