
 

 

PASSEIO GUIADO 

COMBOIO HISTÓRICO DO VOUGA, AVEIRO, ÁGUEDA  
E MUSEU FERROVIÁRIO 

                                      

15 DE OUTUBRO 

PARTIDA: 08H30 
Neste dia, regressarão ao passado a bordo do belíssimo Comboio Histórico do Vouga, mais conhecido como o Vouguinha,  

que percorre hoje esta icónica linha, célebre pelas suas paisagens..  
 

Pela manhã, partirão do Porto de autocarro em direção à bela cidade de Aveiro, visitando os destaques do seu Centro Histórico, como a Praça da 

República, a Igreja de São Gonçalo, o Museu de Artye Nova  ou a emblemática Praça do Peixe.. 

Seguirão depois para almoço no restaurante Cais da Tosca, antes de rumar à Estação de Aveiro, local onde tomarão o fantástico Comboio Histórico do 

Vouga..Circulando entre Aveiro e Macinhata do Vouga, permite-nos uma viagem no tempo, a bordo de uma das suas cinco carruagens,  

concebidas no início do séc. XX, e rebocadas pela icónica locomotiva a  diesel 9004. 

Chegados a Macinhata do Vouga, serão recebidos por um grupo de cantares tradicionais da região  e visitarão em seguida o célebre Museu Ferroviário,  

que contém uma importante coleção da história dos Caminhos de Ferro em Portugal.  

Regressarão depois a Aveiro a bordo do comboio, sendo que durante o regresso terão a oportunidade de desfrutar de uma visita guiada ao bel o centro 

histórico de Águeda, a cidade dos guarda-chuvas coloridos, famosa pela sua gastronomia e pelos típicos doces tradicionais  de Águeda. 

 

*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). 

** Uso de máscara facial obrigatório durante as viagens de autocarro e de comboio. 

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): 60,00 € 83,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     84,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 62,50 € 85,00 € 

 

NOTA: Os preços incluem viagem de autocarro Porto-Aveiro-Porto, bilhete e viagem no Comboio Histórico do Vouga, almoço com 

bebidas, visita a Aveiro, visita ao Museu Ferroviário, Visita a Águeda, Guia Alma At Porto e seguros.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
Partida: 08H30 – Tribunal da Relação do Porto (Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal da Relação) 

 

PROGRAMA: 

8h30 Partida do Porto 

Visita a Aveiro 

Almoço em Aveiro - Restaurante Cais da Tosca 

13h30 Embarque no Comboio Histórico do Vouga - Estação Aveiro 

15h Chegada a Macinhata do Vouga - Animação com grupo de cantares tradicionais e mostra de produtos regionais;  

Visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga. 

16h25 Partida de Macinhata do Vouga 

Paragem de cerca 1h30 em Águeda com visita guiada ao centro histórico  

18h18 Partida de Águeda 

19h Chegada à Estação de Aveiro 

Regresso de autocarro ao Porto, com chegada pelas 20h15 

 

Chegada: 20H15 

 

 

LUGARES LIMITADOS 
 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
8 DE SETEMBRO 

 
  

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, idade das crianças. 
  
 

PAGAMENTOS: 
(até à data limite das inscrições – 8 DE SETEMBRO) 

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. 

 

mailto:zn@clubept.pt
mailto:zn@clubept.pt
mailto:cptnorte@sapo.pt

