
 

PASSEIO GUIADO  
TONGOBRIGA CIDADE ROMANA E QUINTADONA ALDEIA SUBLIME 

                           

22 DE MAIO DE 2022 

PARTIDA: 08H30 
 

Para este dia, foi preparada uma viagem no tempo e um fantástico roteiro, visitando Quintandona, a designada Aldeia Sublime,  
e a surpreendente Tongobriga, antiga Cidade Romana, hoje Monumento Nacional..  

Pela manhã, visitaremos a surpreendente Quintandona, uma aldeia de xisto autêntica, que se destaca pelas sua típicas casas em Xisto, granito amarelo e 
Ardósia, bem como pelas suas encantadoras ruelas.Localizada na Freguesia de Lagares, Concelho de Penafiel, esta belíssima aldeia, com cerca de 60 

habitantes, tornou-se célebre pelas suas flores e Cristos em madeira, tendo sido recuperada no início do século, com extremo bom gosto, o que a tornou 
numa das mais bem preservadas aldeias de Xisto do país.. 

Após visita à aldeia, passarão pelo belos Moinhos de Capela, antes de rumar ao almoço no restaurante  Aventuras no Prato.  
Depois de almoço, partirão em direção à incrível Tongobriga, antiga cidade romanizada situada na freguesia do Freixo, concelh o de Marco de Canaveses. 
Classificada como Monumento Nacional, esta antiga cidade galaico-romana foi  edificada entre o final do séc. I e o início do séc. II, sobre o que terá sido 

um castro..Farão uma visita guiada à interessante Estação Arqueológica do Freixo, visitando as suas ruínas milenares e o seu Centro Inte rpretativo,  
que aborda a história da presença de inúmeros povos nesta região.. Venha desfrutar mais um fantástico dia na companhia da Alma At Porto!  

 
 

*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 durante as viagens de autocarro 

*** A atividade poderá ser adiada no caso de condições meteorológicas adversas 
 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 
 

Preços: 
  Crianças 

Até 10 Anos 
Adultos 

(a partir dos 11 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 33,00 € 48,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     49,50 € 

 Não Sócio Clube PT 35,00 € 50,00 € 

LUGARES LIMITADOS 

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro,  almoço com bebidas, visita à Aldeia de Quintadona, visita aos Moinhos de 

Capela, bilhetes de entrada e visita guiada às ruinas de Tongobriga e Centro Interpretativo, Guia Alma At Porto e seguros. 
. 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: 08H30 – Tribunal da Relação do Porto (na cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal) 

Chegada: pelas 19H30 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
DIA 9 DE MAIO 

  

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

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

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 9 DE MAIO) 

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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