
 

 
 

                

            
 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Museu do Carro Elétrico. 
 

Fundado em 1992 com o objetivo de preservar e de mostrar uma grande coleção de carros elétricos e outros veículos, como de mercadorias, com grande valor histórico e 

patrimonial, o Museu do Carro Elétrico proporciona aos visitantes a possibilidade de conhecerem de perto a história e o desenvolvimento dos transportes públicos sobre carris 

na cidade do Porto.Este museu existe devido à dedicação de um grupo de entusiastas apaixonados por este meio de transporte e com vontade de preservar os carros elétricos 

pelo seu valor histórico. Está situado num edifício onde funcionou a Central Termoeléctrica de Massarelos, que foi construído em 1915 para produzir energia para os veículos 

elétricos que circulavam na cidade. 
 

INSCRIÇÕES e pagamentoS ATÉ DIA 22 de junho 
 

NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA IMPOSTOS PELA DGS, NO QUE DIZ RESPEITO À PANDEMIA DO COVID19, 
TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA E CUMPRIR O DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA. 

 
 

 
 

Jovens (6 aos 25 anos)  
Seniores ( + 65 anos) 

ADULTOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 3,00€ 6,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:  7,50€ 

Não Sócios Clube PT 5,00 € 8,00€ 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

09h45 
ALAMEDA BASÍLIO TELES, Nº 51 

4150-127 PORTO 

 
INSCRIÇÕES: 

 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome e idade de todos os participantes e contacto móvel. 

 

PAGAMENTOS: (até à data limite das inscrições – 22 de JUNHO) 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o nib: 003520660008486913035 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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