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Museu do Carro Eléctrico
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VÁ DO PASSADO AO PRESENTE NUMA EXPOSIÇÃO SINGULAR
O Museu do Carro Eléctrico desvenda mais de cem anos de história que mudaram a vida da Invicta.
Para sempre.
Entre numa viagem interativa e conheça a exposição que conta a evolução da rede de tração elétrica do
Porto.
Descubra, ainda, a Sala das Máquinas da Central Termoelétrica de Massarelos e a coleção histórica
dos veículos sobre carris.
Entre Linhas é a exposição permanente, onde a história e as tecnologias se cruzam para contar a
evolução da rede de tração elétrica da cidade do Porto alimentada, nos primeiros 45 anos, pela energia
produzida na centenária Central Termoeléctrica de Massarelos.
Inaugurada em 1915, esta central foi desde cedo um local único de produção energética que
rapidamente se interligou com a cidade. A história deste fluxo de energia, que parte da Central de
Massarelos e dá origem ao movimento das viaturas pela cidade, reflete-se no Museu do Carro Eléctrico
e nos seus variados núcleos, dando a conhecer novas experiências por entre as linhas definidas no
traçado dos carris ou pelas estruturas do edifício.
Viva a memória de outros tempos a bordo de carros elétricos históricos enquanto descobre as
transformações sociais e económicas da cidade Invicta que acompanham a implementação da rede de
transportes sobre carris.
Tenha uma boa viagem!
HORÁRIO
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.

