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O Museu Nacional Ferroviário recebe o Festival Vapor- A Steampunk Circus de 28 a 30 de
setembro. Este Festival nasce de uma candidatura ao Programa “Produtos Turísticos
integrados de Base Intermunicipal, sendo os seus promotores a Turismo do Centro, a
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Município do Entroncamento e a Fundação
Museu Nacional Ferroviário.
O icónico Museu Nacional Ferroviário recebe o Festival Vapor -A Steampunk Circus, um
evento que pretende celebrar o Património Ferroviário, recorrendo à estética Steampunk dos
primórdios da Revolução Industrial. Maria José Teixeira, gestora de projetos do Museu, afirma
que «O objetivo deste projeto é retirar proveito das infraestruturas e do Património Ferroviário,
incorporando a temática do Steampunk nas atividades de música, cinema, jogos, workshops e
desfiles do Festival. Sendo o Steampunk um estilo retro no qual a tecnologia moderna avança
a partir da maquinaria a vapor, o Museu Nacional Ferroviário, com a sua perspetiva singular de
contar a história da Europa e do Mundo, é o local perfeito para receber este festival.»
Este Festival abre no dia 28 de setembro com Duelos de Chá no Salão Vitoriano pela Liga
Steampunk Lisboa, seguidos do espetáculo “Absurdium” pelos Custom Circus. Dia 29 de
setembro, o Festival começa com Crafts Fair Steampunk e uma Feira do livro, contando ainda
com um Carrocel vitoriano, minicomboio, quadriciclos ferroviários, jogos de tabuleiro,
modelismo ferroviário entre outras atividades que se estendem também durante o dia seguinte.
Ainda no dia 29 de setembro, segue-se uma exposição de motas e automóveis clássicos, uma
Caça ao Tesouro, um Desfile Cosplay e ainda um Duelo de Nerfs. Também Katy O’Down
passará pelo Festival Vapor para falar sobre steampunk no panorama internacional. Ao longo
da tarde serão exibidos os filmes “Volta ao Mundo em 80 dias” e “Wild Wild West”. A noite
termina em grande com o concerto de Dead Combo. O último dia de Festival, dia 30 de
setembro, conta com um workshop e show «Hip Hop Steampunk», pelo Professor Elemental e
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ainda uma oficina de escrita What you see is (less) what you get pelo Fórum Fantástico.
Durante o dia, serão transmitidos os filmes “Vinte Mil Léguas Submarinas” e “Les Aventures
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec”.
A entrada no museu e no festival é gratuita.
SOBRE O STEAMPUNK
O Steampunk é um subgénero da ficção científica que se tornou conhecido no final dos anos
80 e início dos anos 90 do século passado. Trata-se de uma estética que assenta no passado,
no qual os paradigmas tecnológicos modernos ocorreram mais cedo do que na História real (ou
num universo com características similares), mas foram obtidos por meio da ciência já
disponível naquela época - como, por exemplo, computadores de madeira e aviões movidos a
vapor. No essencial, poderemos afirmar que o steampunk associa características do
Movimento Punk ao desenvolvimento proporcionado pela descoberta do Vapor, num ambiente
do séc. XIX na Inglaterra Vitoriana. A estética steampunk inclui máquinas e aparelhos do
mundo real criados antes do seu tempo e/ou máquinas e instrumentos imaginários baseados
em teorias e ideias futuristas. Atualmente a estética steampunk tem vindo a evoluir muito para
além do seu conceito literário original e passou a incluir diversas expressões artísticas incluindo
a Moda, que combina estilos do século XIX com tendências atuais e elementos do universo do
Fantástico.
SOBRE O MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO
Museu de abrangência internacional que gere um legado com mais de 160 anos, estando
instalado no Complexo Ferroviário do Entroncamento, numa área de 4,5 hectares que
comporta 19 linhas ferroviárias. O cenário da exposição, totalmente ferroviário e com edifícios
notáveis, merece só por si uma visita. A coleção, uma das melhores da Europa, é apresentada
através de um discurso expositivo inovador e arrojado, dando-se destaque às peças, alguns
verdadeiros tesouros nacionais, como o Comboio Real ou o Comboio Presidencial Português.
SOBRE O FESTIVAL VAPOR
Pretende-se dar a conhecer a História, Memória e Património Ferroviário através de um evento
inovador que reúne música, teatro, literatura e muita diversão em família. O cenário
proporcionado pelo Museu Nacional Ferroviário garantirá um enquadramento estético único no
país.
TEASER AQUI
Website: www.festivalvapor.com
Fonte: CM Entroncameno
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