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ção eléctrica foi em fase de aplicação em mois 

apresentado pv- a M e m ó r i a  e o M u s e u  56 linhas, utilizondo.se em ci- 

blicamente em dodes como Bremen. Leeds, 

Berlim. em 1879. Bruxelas. Erpurt. Hamburgo, 

no Exposição dos Coventry, Milão, Florença, 

Ofícios. por iniciativa de Siemens. e em Paris. em 188 1 .  
no Exposição de Electricidade. pelo empresa franco.sui- 

ço Ce. de L'lndustrie ~ lec t r i~ue :  em cada uma dessas 

exposições um pequeno tramway electrificado circulo- 

va no respectivo recinto, atraindo a atenção dos visi. 

tantes que não se fizeram rogados a sugestão de nele 

circularem. O corro eléctrico representava. então. o do- 

minar de uma tecnologio que culminava uma série de des- 

cobertos no domínio do electricidade. descobertos que 

bruscamente aceleram o partir de 1870. numa 'síntese 

de múltiplos heranças, provenientes de sistemas técni- 

cos que se podiam julgar opostos~, e que se baseava 

essencialmente na 'revisão critica. que confere dimen- 

são industrial a uma descoberta bastante anterior - o 

princípio do dínamo, entrevisto por Faraday ió em 183 1 
A França, o Alemanha e os Estados Unidos, então no van. 

guardo da segundo revolução industrial. concederam 

particular atenção ao desenvolvimento deste novo meio 

de transporte. Sob o forma do  eléctrico^. ou seio, de 

um veiculo que recebe corrente através de um cabo li- 
gado a um circuito aéreo de fios. o partir de uma esta- 

ção geradora. com retorno de corrente pelos carris. ro- 

pidomente este transporte se vai expandir em espaços 

urbanos poro serviço colectivo. dado a simplicidade e 

segurança que apresentava no seu funcionamento e os 

perspectivas de rentobilidode económica que suscitovo. 

Mas o processo de aperleiçoamento do carro eléctrico 

do ponto de visto comercializõvel. embora devendo mui- 

to o Siemens, só terá atingido um ponto sotisfatório em 

1888, com Sprague. para o cidade de Richmond [Vir- 

ginio). 

Depois de algumas experiências e do constituiçào de 

empresas vocacionodos para o seu fobrico. começaram 

os eléctricos a rolar nos Estados Unidos a partir de 1889. 

Nos inícios do década de 90. são iá vários os sistemas 

instolodos e o funcionarem com eficácia e proveito em 

cidades francesas e suíças, como em Clermont-Ferrand, 

Saléve, Stans. Orbe. Genéve lyon. Em 1892, segundo 

o Companhia Carris do Porto. a aplicação da tracção 

eléctrica aos carros do sistema americano [tracção ani- 

Morselho. Bordéus. 

Era um processo que se ampliava todos os dias, dados 

as vantagens acrescidas que o novo sistema opresenta- 

va: ossegurova regularidade nos horários das correiros, 

pela padronização das velocidades; focilitavo o multi. 

plicação de unidades de transporte. na medida em que 

dispensavo os grandes quantidades de gado que. para 

efeitos de tracção. enchia a via público, com todos os 

inconvenientes doi derivados; apresentova facilidade de 

movimento em todo o tipo de ruas, nomeadamente os 

de declive acentuodo [dificilmente vencidas por carros 

atrelados a cavalos); empregova uma novo. leve e lim- 

pa forma de energia; conferia maior comodidade. ten- 

do iluminação interior e exterior; propiciava economias 

nos gostos de exploração, sobretudo á medida que se 

aperfeiçoava o dominio técnico. 

A instalação de redes de eléctricos foi, pois, uma solu- 

ção económico porticularmente em zonos de montonho 

ou de bruscos declives; dispensando os nivelamentos di- 

ficeis e caros que o caminho-de-ferro exigia: sendo o 

eléctrico preferido como transporte interno das zonas ur- 

banos, era também utilizado paro lazer ligações 8s re- 

des de caminho-de-ferro mais ofastadas, deste modo re- 

tirando do isolamento muitos localidodes. nomeadamente 

nos regiões alpinas. 

mal sobre carris) estava lá em exploração em 154 li- LOGOIIPO D A  COMPANHIA CARRIS 
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0 s  eléctricos vieram. assim, revolucionar os transportes 

urbanos. nomeadamente ao nível da salubridade (ima- 

ginese o efeito da manutenção de centenos de muores 

no interior de uma cidade como o Porto!), alargar os ci- 

dades airavés do ompliaçào das suas redes, reordenor 

o espaço airavés da construção de habitação e de fó- 

bricos em função de novos terrenos acessíveis em tem- 

po curto. criando novos subúrbios ou iniegrondo os on- 

tigos no cidade. multiplicar os relações de mercado, 

potenciar a mobilidade. em suma. promover o desenvol. 

vimento. 

Groços ò divulgação ocasionada pelas ocçães do Mu- 

seu do Carro Eléctrico, serão poucos os portuenses que 

hoie se não sintam irmanados na defesa do memória 

do eléctrico e conhecedores de amplos detalhes da sua 

história. Muitos partilham mesmo as acções festivas dos 

desfiles de velhos eléciricos. promovidos desde 1992 e 

que tiveram o seu apogeu por ocosião do centenório 

do inicio oficial de circulação do primeiro eléctrico no 

Porto ( 1  895-1 995). 

Com efeito. a inouguração da oberiuro ao público do 

primeira linho de trocçòo eléctrica no Porio [e em todo 

a Peninsulo Ibérica), cuio percurso se desenvolvia entre 

o Cormo e Massarelos, ocorreu a 12 de Setembro de 

1895. depois de no dio 7 onierior se realizarem expe 

riéncias oficiais ompiomenie saiisfotórias e que merece 

meiro experiência porticuiar nocturna, após a instalação 

dos carris e da rede eléctrica, ocorrera na noite de 3 1 
de Agosto. Com efeiio. esta inovaçõo técnico implica- 

va um processo odministrotivo para a respeciivo ouiori- 

zoção camarária de substituição da trocçõo animal pelo 

Iracção eléctrico. processo que se iniciara com o re- 

querimento do Companhia Carris de Ferro do Porto em 

17.01.1894 o Cãmara Municipal. A 6 de Fevereiro 

de 1895 o traiecto deferido pora a tracção eléctrica 

era esiendido em mais um quilómetro. de forma a che- 

gar a Arrábido. onde acabou por ficar instalado a pri- 

meira Central Termoeléctrico. dodos as dificuldodes ini- 

ciais de construção no terreno de Massarelos (onde mois 

tarde se ergueu uma segundo Central). 

O Porto tornavo.se. enião. o pioneiro nesie sistema de 

tracção. tal como ja em 1872 se adioniora no inaugu. 

roção da primeira linha do .carril americano. ou foro a 

primeira o criar os chamados cbilheies anuais,, os pas- 

ses que fovoreciom especialmente o classe trabalhadora 

que uiilizova intensivamente esie tipo de tronsporie. Mas 

para o elecirificoção do sistema muiio coniribuiu a fusão 

onierior ( 1  8931 dos duas companhias que então existiam 

[Carril Americano do Porto á Foz e Maiosinhos e o Car- 

r is  de Ferro do Porio. ambos criadas em 1873. pas- 

sando a subsistir a designação do segunda), fusão há 

muiio reclamada para concenlror capitais e alargar o rede 

de acção. Agora. o eléctrico permitia demonstrar peron. 

te os criticos da fusão as vantagens do nova soluçõo 

empresarial, que irazia benefícios não só para o accio- 

nista mos também para o público, com a modernização 

quase imediata do sistema. Fracçães de capital antes im- 

produtivo, hesitações de investimento perante a concoi- 

réncia e quesiiúnculos enire os duas companhias desapo- 

reciam pora dar lugar o uma leiiuro mois funcional do 

papel dos tronsportes numa cidade em desenvolvimento. 

ram a oprovação Iecnica superior. Noiese que a pri- (tNTRAL T ~ R M O ~ L ~ [ T R I ( A  Dt MAllARfLOI - IIiTtRIOR 
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Sublinhese que a intenção de mecanizar o sistema de 

trocção vinho ia desde 1874, ano em que a Direcção 

do Corris pedia autorização governamental poro assen- 

tamento dum caminho-de-ferro a vapor, tendo em 1878 

feito experiências com uma locomoiivo no linho da Foz, 

que possou a olugar a uma firma olemõ durante o ve- 

rão. E no ano seguinte o Câmara de Bouços concedia 

oulorizoção paro explorar, por tracção o vapor. o pro- 

longomento oié Leço do Palmeira, loclo que veio o 

demorar e. entreianto, o sofrer o concorrência da Com- 

panhia Carril que já chegava o Motosinhos. criando-se 

deste modo mais um argumento para o discutida fusão. 

Em 1884. a Componhia jo uiilizava de forma regular e 

complementarmente o tracção animal [que ocupava um 

niimero em torno de 250285 muares) as duas moquinos 

o vopor no percurso Boavisia-Foz. adquirindo em I886 
mais quatro móquinas, para os circuitos fora do cidade. 

Mos em 1886. afirma-se no Relatório e conios: 

A ideio de subsiiiuir o motor onimal em ruas íngremes como 

o dos Clérigos e oufros, por quolquer sisiemo meconico, 

impoese de ia1 formo, que nós não podiomos deixar de 

pensor seriomente no meio de conseguir esse desidero. 

ium. De iodos os sisiemos ofé hoje ensoiodos, e de que 

lemos conhecimenio, poreceu-nos ser o iromwoycabo 

aquele que melhor poderia odapiar.se ao nosso meio, 

apesar de exigir uma ~ronsformo~õo rodical na insfolo- 

çòo dos linhas. 

Foi, enião. pedida licença o Câmara, concedido com 

.restrições que temos de respeitar, sendo a principal não 

poder ensaior o sisiema senão em uma só via, desde o 

Cormo a Santo lldefonso, pelo rua de S. Antonio, e des- 

de o praça de D. Pedro à ruo do Infonte D. Henrique 

pela ruo Mousinho do Silveirop. mandando-se proceder 

aos estudos convenientes. E estudou.se, de focto. o hi- 
pótese de utilizar ascensores poro os ruas acima citodos. 

idênticos aos utilizados em Lisboa, solução que não che 

gou a convencer a odminisiroção do Componhia. pois 

o funicular só era viovel em linho duplo e o concessão 

resiringia-se o uma só linha. A solução que entusiasma- 

ralosé Ribeiro Vieira de Castro, o gerente do Compo- 

nhio. era o do eléctrico, cuio funcionamento fora obser. 

vor pessoalmente a Renscheid [Alemonha). instaloda em 

linhos e rompos idênticos as do Porto. 

O funcionamento da primeira linha logo revelou o superio- 

ridade do tracção eléctrica, trotondo a Componhia Corris 

de ampliar rapidomente o rede nesse sentido. A 20 de 

Abril de 1896 era concedida outorizoçâo paro nova linha 

- da rua Infante D. Henrique ao cosielo do Queijo. fun- 

damenial para resolver o iransporie de mercadorias da Al- 

fãndega o Leixões. A 18 de Maio de 1897 é concedida 

a possibilidade de instalar o irocção eléctrico em todas os 

linhos do Componhia Carris de Ferro do Porto, sendo o 27 

de Agosto desse ano aprovodos os proiectos tknicos poro 

o suo oplicaçào òs seguintes linhas: 

i I do Proça da Boavista o Proço da Batalha; 

2) da rua Infonte D. Henrique oo Hospitai Conde Ferreiro; 

31 do cruzomento das ruas Cedofeita - Boavisia o ruo 

S. Cotarina; 

41 do Castelo do Queijo o Motosinhos e leço; 

51 do proço do Boovista ao Costeio do Queijo, pelo novo 

avenida do Boavisia. 

Entretonto, a irocção animo1 foi completamente abolido 

em 1904 e dez anos depois são retirados da circulação 
as escassos moquinos a vopor que aindo operavam na 
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ligoção ó Foz. A pariir daqui é o império dos eléctricos. 

alargando-se o rede segundo os condições coniuniurois. 

pois não se podem esquecer os groves dificuldades vi- 

vidas sobretudo no período republicono. face as teorias 

do municipolização e consequente incerteza no investi- 

mento. foclo que veio realmente o aconiecer jó no Es- 

tado Novo. mos só em 1 de Julho de 1946 [na realidode. 

efectivada de iure em 22.12.194 1, mas odiodo oté 

àquele dia por virtude do 2" guerro mundial). Foi o cé- 

lebre .resgate da concessão~. criando-se o partir dai o 

STCP - Serviço de Transportes Colecfivos do Porfo. Por 

esta oitura, contovom-se 195 eléciricos com umo iotação 

médio de 4 7  possageiros, a extensòo da via oiingio os 

148 quilómetros, a média de passageiros efectiva por 

codo veiculo era de 3 1 e o percurso diário de codo 

elécirico rondava os 149 quilómetros. 

O novo conselho de administração de nomeação muni. 

cipol leve de enfrentar o envelhecimento da iroto de. 

eléctricos e a sua falia de resposio aos iempos do pós- 

-guerra, marcados por um crescendo do irófico outomó 

vel. O elécirico passou o ter dificuldades de manobro, 

paro o que se decidiram desde logo pequenas altera- 

ções de troiecio, de forma a fugir dos pontos congesiio- 

nados e o aumentar a suo velocidade média (o público 

designava então os eléciricos de [dormideiras.). Por ou- 

tro lado. o procuro por parte dos passageiros quase tri- 

plicou em seis anos - de 33 milhões de passagens em 

1940, possou para 87  milhões em 1946. Surgiam. ain- 

da, problemos frequentes de fornecimento de energio, 

pois não havio possibilidade de a comprar no mercado 

e a produzido pela Central de Mossarelos [já com difi- 
culdade comporia o irófego sobrecarregado dos 150 cor- 

ros motores e 17 airelados que às horos de ponto nor- 

molmente são lançados paro o circuloção~. dizia-se no 

Relatório de 1948. colocondc-se as esperanças no iutu- 

ro empreendimenio do Cóvad&Robagão. Neste contex- 

ia, e porolelamente ò construção de mais eléciricos ( 1  2 

em 1948) e de melhorios de olimentoçõo da rede com 

três novas subestoçòes, outra das soluções encontrados para 

satisfazer o procura e encontrar uma uiiiizoção energéii- 

co alternativo possou pelo oquisição de ouiocarros a die 
sel. Em Abril de 1948 surgem os primeiros outocorros (até 

oo final do ono chegaram onze de uma encomenda de 

30) que passaram o cobrir quatro correiros. iniciondo-se 

o construção da respeciiva central de recolha no Corce- 

reiro. E em 1959 começam o circular os iróleis. mosiron- 

do que os transportes tem necessoriomente de acompo- 

nhor o evolução técnica, como meio que são para o 

resoluçõo dos necessidades sociais de mobilidade. 

Mas só em 1967, os eléciricos são ultrapossodos pelos 

autocarros nos vários indicadores estotisticos: em número 

de veiculos [ I  30/24 I). em quilómeiros percorridos. em 

passogeiros tronsporiodos e respectivas receiios. mor- 

cando-se o partir doi o seu inexoróvel declinio. Subli- 

nhese que o trólei que porecio vir substitui-lo tombém oco- 

bou por deixar a primozio poro o auiocorro movido o 

[diesel.. em iempos de combustivel barato. 

Evolução do frota dos STCP 

Tipo de veículos 1964 1974 1994 

Eleciricos 199 1 O0 25 

Auiocorros 108 288 555 
Troleicarros 2 6  101 74 

Se o electrico surgiu oqui como produto direcio dos ino- 

voçães ligadas ao processo geral de industriolizoção, 

com o novo veículo o aproveitor uma novo energia e a 

dispensar o forço animal, ele contribuiu tornbém poro ace 

lerar e levar o novos lugares esse processo de desen- 

volvimento, estabelecendo a ligoção entre o centro ur- 

bano e os periferias. N o  caso verienie. o transporte 

público foi pensado inicialmenie paro o Porto. mas logo 

estabeleceu conexões com os concelhos vizinhos que 

ajudou o crescer. Recordemos apenas o de Ro- 

molho Ortigão. relativamente a essa zona então diston- 

te do Porio que ero o Foz: .o serviço dos cominhos de 

ferro americanos explorados com talento converieró den- 

tro em pouco tempo a Foz num bairro do Porio,. 



damos vir dos Estados Unidos do ame rico^. Embora os 

oficinos decaissem durante o Grande Guerra. nos anos 

vinte recuperaram qraduolmente. Em 1928, dizio-se no - 
respecxci ,o re oicr 3 aniol .consir~im3s nos r m o s  ollc nos 

%O carros, sinoo 6 ae /'.C I.c,o~cs 4 de 32 e I 0 ae 28. 
ienobomoj com?eiomeni- o.iros 20 as 2 3  o 28 .go- 

res c 4 zcr!os. So coni o op:õo poi r1o~:)s I pos de vei- 

C J  os, 3s  01 cinoj toiiororn o aesempennor 2ssenc.o 

mente o lunçào ce mon.lençõo 

Com o e.ecir f coçõo oiiro ndlsirio o:.* 01 se aeseri- 

Mois torde, foi o próprio eléctrico uma viiimo dos novos 

etopos de desenvolvimento técnico. desoparecendo no 

mar encopelado do tráfego outomovel e sendo submer- 

.so pelo outocarro, incopoz de responder sotisfotoriamen- 

te òs novos necessidades, face oos modelos de ironsporte 

odoptados que privilegiam as opções individuais. 

Mos, poro além, do tronsporte de passageiros e mer- 

cadorias, os tronsportes arrastam consigo outros aciivi- 

dodes o montante e jusonte do seu objectivo principol. 

Desde logo. sublinhe-se que. só por si. o Corris. depois 

STCP, tem vindo a desempenhor uma imporionte função 

empregadora: no ono de 1954, o número de iroba- 

Ihadores era de 1289: em 1968 esse número subiu 

poro 3888; em 1974, o total de trobalhodores era de 

3654 [ I  780 - no movimento e tráfego; 108 1 - nas ofi- 

cinas; 291 - no via e obras. rede e telecomunicações; 
373 - técnicos e odministroiivos; 129 - diversos). Nú. 

meros que. neste ospecio. o tronsformom numo das moio- 

res empresas do região. 

Depois os próprias oficinas do Corris funcionaram como 

um imporionte núcleo industrial, pois. se iniciolmenie 

visavam o manutenção. possorom gradualmenie o cons. 

truir os diversos unidades circulontes. Já em 1878 a Car- 

ris mondar0 à Exposiçõo de Poris uma carruagem inie- 

grolmente fabricado nos suas oficinas. tendo obtido umo 

medolho de cobre. Em 1901. diz-se no relatório da ge- 

rêncio: *Dos trinta carros em serviço apenas dois foram 

importodos do estrangeiro. três foram construidos nos 

nossas oficinas, seis na oficina do Construtora e os de- 

zanove restantes foram todos iransformodos nas nossas 

oficinas de carros simples para eléciricos,. E no relotó. 

rio de 1904, ofirma-se: *Poro atender ao  aumento de 

serviço adquirimos durante o ano 16 corros auto-moto- 

res. sendo 12 constrùidos nos oficinas da Construtora. 

volveu relativomente à produçõo de energia e o electri- 

ficoção das linhos. N o  que se refere ò produção de 

energia. o Corris opiou pelo produção própria: primei- 

ro com o Central do Arrobido, depois com o de Mas- 

sarelos, inougurodo em 19 15, sendo que o primeira se 

tornar0 insuficienie e obrigara o comprar energia oo ex- 

terior entre 191 2-1915. Em 191 8 cria ainda umo nova 

ceniral em S. Pedro da Cova. que funcionou oté 1933, 
lugar poro onde passou o ter uma linha. inicialmente 

apenas pensoda poro ser utilizada no transporte de cor- 

vão dessas minos poro Massorelos, linho depois ober- 

ta oo público. Com os novos centrais, o Corris possou 

o vender regularmente excedentes de energia paro o 

iluminoçõo público até aos meodos da décado de 40, 
olturo em que otrovessou largos períodos de inoctivido- 

de e teve de ser objecto de renovoçòo. 

Com o eléctrico o constituir um elemento residuol no rede 

de circuloçòo dos transportes colectivos do Porto, o Con- 

selho de Administroçõo dos STCP [desde 1994, STCfi 
SA - Sociedode de Tronspories Colectivos do Porio, SAI 

resolveu criar o Museu do Carro Eléctrico. instalondo-o 

no edificio do Centrol Termoeléctrico de Mossorelos. 

3 nas nossos oficinas e 1 .  de modelo novo. que mon- RESTAURO ot C A R R O  ~LE[TRI (O  N A S  OFI[IWAS DA SI(? 





Dessa formo. a STCP salvaguarda desde logo dois tipos 

de património. Por um lado. permite a sobrevivéncia da 

Central, representativa dos primórdios da produção 

eléctrico em Portugal. com o seu equipamento básico, 

porte do qual está ainda operacional. bem como o seu 

edifício, ilustrativo de um modelo importado de arqui- 

tectura industrial dos inícios do século. Edificio que se nõo 

restringe ao espaço específico da central, mas que e 
composto por dois corpos poro depósito de carros e um 

corpo paralelo poro o equipomento de produçõo ener- 

gético. Por outro lodo. preservo uma porte significativo 

do antiga frota de eléctricos, devidamente seleccionados 

e recuperados nos oficinas do STCP, assim evitando o 

destino do sucata ou a vendo a preços irrisórios para es- 

toçóes museoiógicas estrangeiras. 

.Ao guardar e recuperar os eléctricos. solvaguardo-se 

uma parte importante do memória do Cidode, com o qual 

se identificam sucessivas geroçòes que tacteoram o Por- 

to e os seus arredores ao ritmo ronceiro destas velhas má- 

quinas que cruzavam a cidade num labirinto de carris e 

de fios aéreos, misturondo.se com os tronseunles nos ruos 

opertodas do velho burgo ao som do seu <toques ca. 

rocteristico. Velhos máquinas que afinal atingiam velo. 

cidades médios bem elevadas. iguais ou superiores os 

dos octuois e potentes autocarros que se perdem no dé- 

dolo do trafego urbano. Com solavancos, é certo. o co- 

denciorem o viagem. mas sem o chorrilho de fumo que 

OS seus sucessores aiudam a introduzir nos corredores es- 

treitos dos ruas do Porto. Eléctricos que contribuirom po- 

derosamente pora ajudar o crescer o Cidode e os suos 

gentes, oiudando o configurar um certo sentido do per- 

sonalidode tripeiro. oonde cabe o nostalgia. 

Ao tomar esta atitude de salvoguardo do património, a 

administração da STCP revelou um comporiomento digno 

do maior reconhecimento por parte dos portuenses, mos- 

trando que a componente humanistica mereceu. afinal, 

um espaço no complexo apertado dos cifrões que en- 

clausuram quase sempre a lógica empresarial. Louve- 

-se aqui a memório do Eng." Ferrei Loureiro, o principal 

protagonista do reolizoção de um sonho - a criação 

do Museu do Carro Eléctrico, contra ventos e marés, 

bem como a acção superior do Eng." Carlos Brito, odmi- 

nistrador da STCP, SA. 

Mas ao criar o Museu do Carro Eléctrico. a STCP nõo 

deixou apenas um armazém de veículos antigos. oonde 

se podem matar saudades ou, pedagogicamente, adquirir 

conhecimentos históricos e técnicos. Dada o sua espe- 

cificidade e o manutenção das linhos considerados his- 
tóricos, este Museu é uma inslituiçõo viva, cujo dinamis- 

mo se pode ver na rua, mostrando o sua capacidade 

intacta pora operar. otroir pGblico e tornar.se rentóvel. 

Pora isso. só precisa que o deixem funcionor. piesei. 

vondo-se os linhas históricas, sabendo-se criar na Cida- 

de um clima de convivéncia enire o passado e o presente 

que deve ser o pedra de toque de um espoço que se oi. 

gulho de ser património mundial e que nem sempre se 

oiusta a atitudes tecnocráticas de cortar a direito, os ve- 

zes sem rumo. 

Soberó o Porto compreender e valoriror JORGE 
esta jóia patrimonial que lhe coube em FERNANDES 
sorte? Quererá o Porto fazê-lo? AIVES' 
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