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Reabertura do Museu do Carro Eléctrico
2015.11.27

Recorrendo a fundos do ON2 - Quadro Comunitário 2010 – QREN foi possível concretizar as obras necessárias à requalificação do
Porto. Na recuperação do edifício manteve-se a fachada original tendo o rosa suave dado lugar a um tom mais carregado, substitu
Para além destes trabalhos de valorização do edifício histórico e do restauro dos equipamentos que integram a sala das Máquinas,
A Central Termoeléctrica de Massarelos que este ano comemora 100 anos de história dedicados à produção e transformação da e
A nova exposição "Entre Linhas: a reinvenção de um lugar” apela a uma visita cuidada de um espaço marcado pela especificidade
conhecer a história da tração elétrica e da Central de Massarelos. Por entre os núcleos, é dada a conhecer a história que se preten
idades e para todos os públicos.
O Museu do Carro Eléctrico reabre num edifício que celebra este ano 100 anos de história, 1915-2015. Aqui dá-se a conhecer a his
histórias que valorizam a cidade. É por isso à Central de Massarelos que é dado o destaque e nela se irão inserir todas as atividade
Morada e contactos:
Museu do Carro Eléctrico
Alameda Basílio Teles, 51. 4150 - 127 Porto
Tel: +351 226 158 185
email: museu@stcp.pt
Horário de funcionamento:
Segunda-feira
das 14h00m às 18h00m
De terça-feira a domingo
das 10h00m às 18h00m
Última admissão 30 minutos antes da hora de fecho do Museu.
Encerrado: 24 de dezembro da parte da tarde, 25 de dezembro e 1 de
janeiro todo o dia.
Bilhetes:
Público em geral:
Adulto: 8.00€
Crianças até aos 6 anos: Gratuito
Jovens dos 6 aos 25 anos, Seniores (? 65 anos): 4,00€
C/ Assinaturas Andante ou STCP: 4,00€
C/ título de CE 24 horas válido, Porto Card ou Porto 3 em 1 : 6,00€
Famílias (pais e filhos ou avós e netos):
Adulto: 5,00€
Jovens dos 6 aos 25 anos: 4,00€
(Oferta de 1 bilhete por cada 2 jovens)
Grupos (Mínimo de 10 pax):
Adulto: 6,00€
Jovens dos 5 até aos 25 anos, Seniores (? 65 anos): 3,00€
Suplemento de Visitas Guiadas:
Áudio-guias: 1,00€/pessoa
Visita guiada: 2,00€/pessoa
(Em horário sob consulta e/ou reserva e com número mínimo de 10 pessoas)
Grupos Escolares:
Os Serviços Educativos têm programas específicos – sob consulta.
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