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5 Maio 2009
CARRIS proporciona passeio histórico aos Noivos de Santo António

O eléctrico 283 do Museu da CARRIS transporta passageiros especiais

Pelo segundo ano a CARRIS vai “Apadrinhar” os Casamentos de Santo António, proporcionando
um passeio muito especial aos 16 casais de Noivos que, este ano, concorrem a esta iniciativa,
promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, organizando uma viagem a bordo do eléctrico n.º
283, entre o Cais do Sodré, Belém e Santo Amaro.

O passeio decorre no próximo sábado, dia 09 de Maio, saindo do Cais do Sodré às 16h00, com
destino à zona de Belém, terminando o percurso às 17h00, no Museu da CARRIS, em Santo
Amaro.

Esta viatura histórica, exemplar único dos carros eléctricos abertos da série 283 a 322, entrou
ao serviço em 1902, tendo sido oferecido, em 1961, ao Parque Infantil do Alvito, em Monsanto,
onde permaneceu durante 20 anos.

Em 1981, regressou às oficinas de Santo Amaro onde foi totalmente restaurado e reconstruído,
integrando, actualmente, a exposição permanente do Museu da CARRIS.
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Após o passeio, os Noivos de Santo António serão recebidas no Museu da CARRIS e terão a
possibilidade de visitar este espaço cultural que, durante o ano de 2009, comemora o seu
décimo aniversário.

O Museu da CARRIS decidiu, deste modo, colaborar nesta iniciativa, já com muita tradição na
cidade de Lisboa, proporcionando uma viagem no tempo a tão especiais passageiros.

Ainda no próximo dia 12 de Junho, data em que serão celebrados os Casamentos de Santo
António, a CARRIS associa-se a esta iniciativa como transportadora oficial dos Casamentos de
Santo António, garantindo o transporte dos familiares e convidados dos 16 casais, entre a
Estufa Fria e a Sé de Lisboa, consolidando, também, por esta via, o papel que a Empresa vem
desempenhando de agente activo de mobilidade na cidade de Lisboa.

