
 

PASSEIO GUIADO “mítIcA LINHA DO cORGO PARtE 1” 
VILA REAL – POVOAÇÃO (ALTO DOURO VINHATEIRO) 

         

8 DE MAIO  
PARTIDA: 08H00 

Para este dia, preparamos um percurso fantástico, sempre envoltos pelas paisagens do Alto Douro Vinhateiro!  

Iremos percorrer parte da antiga Linha de Caminho-de-Ferro do Corgo, que unia as belas localidades de Chaves e Régua. 
Inaugurada em 1906, mas progressivamente desactiva a partir dos anos 90, a antiga linha deu origem à actual Ecovia do Corgo, 

um belíssimo percurso, com baixo grau de dificuldade e quase sempre plano, que apresenta o Rio Corgo,  

as montanhas e as paisagens do Douro Vinhateiro como companheiros de viagem! 
Iniciando o percurso junto à Estação de Vila Real, seguiremos sempre pela antiga linha de comboio, actualmente com confortáve l piso 

em saibro, rodeados pelas magníficas paisagens das Serras do Marão e do Alvão e as incríveis montanhas e socalcos do Douro 
Vinhateiro, Património Mundial! Passaremos por antigas pontes e românticas estações de caminho-de-ferro abandonadas,  

bem como por monumentos classificados, num percurso de  grande beleza! 

Terminaremos esta primeira parte da Linha do Corgo junto à antiga Estação de Povoação,  
após percorrermos cerca de 13.6 confortáveis Km, de onde partiremos para Vila Real, para o merecido almoço típico !  

 

Info Trilho 

Tipo de Trilho: Linear 

Distância: 13.6 km 

Dificuldade: Fácil 

Piso: Alterna entre caminho em terra e ecovia em saibro 
 

 

*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da  Alma At Porto 

como empresa Clean & Safe (saudável e segura), atribuída pelo Turismo de Portugal. 

 ** Uso de máscara facial obrigatório: necessário manter a distância de segurança durante o Trilho 
 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 
 

Preços: 
  Crianças 

Até 9 Anos 
Adultos 

(a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 33,00 € 46,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     47,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 35,00 € 48,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS 
 

NOTA: Os preços incluem Viagem em Autocarro de Turismo,  almoço típico com bebidas, Trilho da Linha do Corgo,  

acompanhamento por Guias Alma At Porto e seguros 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: 08H00 – Tribunal da Relação do Porto (na Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal) 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
DIA 16 DE ABRIL  

  

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e idade das crianças. 
  

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 16 de ABRIL): 
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: 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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