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AVEIRO

Carla Real

�Um grupo de cerca de 90 pesso-
as de várias nacionalidades que
partilham a paixão por comboi-
os, passou, ontem, por Aveiro, no
âmbito de uma excursão ferrovi-
ária de quatro dias, com saída do
Porto (anteontem) e tendo como
destino a cidade de Sines, onde
chegarão na segunda-feira.

A viagem, promovida pela em-
presa britânica PTG Tours, cons-
titui já a 26.a em 13 anos. 

Graham Garnell, represen-
tante do grupo em Portugal,
explica que estas viagens se efec-
tuam, normalmente, duas vezes
por ano, tendo começado por
ser realizadas apenas por entu-
siastas britânicos, a maioria dos

quais funcionários ferroviários.”
Entretanto, tem-se vindo a

juntar cada vez mais gente, não
só de Inglaterra, mas também de
outros países como Espanha,
Bélgica ou Alemanha”, refere o
empresário inglês, radicado em
Lisboa.

O objectivo, sustenta, é percor-
rer e visitar os principais locais
turísticos do país. Desta vez, a via-
gem faz-se numa antiga locomo-
tiva, que já não está ao serviço há
seis anos.

O grupo, que arrancou do Por-

to, quis passar por Aveiro, para
conhecer a nova linha (inaugu-
rada em Março último) que liga
a Plataforma de Cacia ao Porto
de Aveiro. “Quando fizemos esta
viagem no ano passado, a cons-
trução desta ligação ainda não
estava concluída, pelo que, este
ano, fizemos questão de nos es-
trearmos nela”, aponta Graham
Garnell.

A excursão, na qual os aficio-
nados ferroviários se fazem acom-
panhar pela respectiva família, se-
guiu para a Pampilhosa e Entron-
camento (para visitar o Museu
Nacional Ferroviário). A noite foi
passada em Tomar. O dia de hoje
será vivido no Alentejo e a via-
gem terminará na segunda-feira,
em Sines.l

Aficionados por comboios estreiam-se 
na ligação Cacia - Porto de Aveiro
Cerca de 90 entusiastas ferroviários de várias nacionalidades passaram, ontem, 
por Aveiro, no âmbito de uma excursão que, todos os anos, se realiza em Portugal
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LOCAIS TURÍSTICOS OS TURISTAS fizeram questão de registar o momento


