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Lugar à Janela é muito mais do que apenas um roteiro de propostas para sair

de casa e divertir-se. Lugar à Janela é uma nova experiência, criada a pensar

na crescente comunidade de amantes de viagens e comboios. Este é o espaço para 

quem quer descobrir o melhor de Portugal e dos portugueses: o nosso património 

cultural e arquitetónico, uma natureza única e as tradições ancestrais. 

Para encontrar facilmente o melhor programa, dividimos o roteiro em 3 grandes 

áreas: Cultura e Natureza, Festas e Romarias e Sabores e Gastronomia.

Pode também consultar estes programas em cp.pt, no menu Programas Turísticos, 

e registar-se no myCP para receber novidades no seu email.

Se preferir siga-nos no facebook na página Lugar à Janela CP.

Descubra as nossas propostas, aproveite as sugestões, ofertas e promoções

para os seus fins de semana ou miniférias.

Reserve já o seu Lugar à Janela e seja bem-vindo a bordo.

Alguns programas estão sujeitos a um número mínimo de participantes.

Os mapas e diagramas são versões simplificadas.

Para informações de outras estações, horários e preços dos programas consulte cp.pt.



CULTURA
E NATUREZA

FESTAS
E ROMARIAS

SABORES
E GASTRONOMIA



CULTURA E NATUREZA
Suba a bordo com a família ou amigos, visite

o nosso património cultural e descubra cenários naturais únicos.

Sugestões de lazer em cp.pt e      
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Rota das Amendoeiras

Rota das Cerejas

Comboio Histórico do Douro

Festa das Vindimas

Percursos da Natureza do Bioria

Rota das Aldeias Históricas de Comboio

Rotas de Ródão

Rotas de Tomar

Rotas da Ria Formosa

À Descoberta do Porto

À Descoberta de Braga

À Descoberta de Guimarães

À Descoberta de Sintra

À Descoberta de Cascais

Rotas do Minho

Museu do Carro Eléctrico do Porto

Museu Ferroviário do Lousado

Museu Ferroviário do Entroncamento

Museu do Douro

Serralves

Museu do Côa

Museu Eça de Queiroz

Museu Municipal de Faro e
Museu Regional do Algarve

Carristur-Yellow Bus

Jardim Zoológico

SEA LIFE

Zoo Santo Inácio
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CULTURA E NATUREZA

ROTA DAS
AMENDOEIRAS
Uma região pintada de cores.
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PROGRAMA
Programa de um dia, com viagem em comboio especial no percurso de Porto - Campanhã – Pocinho e volta, com 3 circuitos rodoviários 

à escolha:

Rota A - Pocinho, Foz Côa: Museu do Côa, Figueira de Castelo Rodrigo (tempo para almoço), Castelo Rodrigo, Barca D'Alva, Penedo Durão 

(vista panorâmica), Freixo de Espada à Cinta e Pocinho.

Rota B - Freixo de Numão, Penedono, Trancoso (tempo para almoço), Marialva (visita guiada ao Castelo), Meda, Longroiva, Foz Côa

e Pocinho;

Rota C - Pocinho, Alfândega da Fé (tempo para almoço), Cerejais (vista panorâmica), Mogadouro, Torre de Moncorvo e Pocinho.

Ermesinde

Penafiel
Porto - Campanhã

Caíde
Régua

Freixo de Numão

Pocinho

A Rota das Amendoeiras é o mais antigo 

programa turístico da CP. Uma viagem magnífica 

que atravessa uma vasta região, onde o cenário 

verde da paisagem é pontuado pelo colorido

das amendoeiras e nos leva num percurso através 

da história e tradições locais.

ONDE COMPRAR

ESTAÇÃO: Pocinho

QUANDO: março

INCLUI: viagem em 
comboio especial, 
transfers e entradas em 
museus.

PROGRAMA 
COMBINADO

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Condições especiais nos parques de estacionamento de Porto - Campanhã e Braga
e no Hotel B&B Porto Centro e Hotel Teatro. 

Bilheteiras com serviço Longo Curso
cp.pt, 808 208 208 e gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis - 221 052 524 / 503 / 511
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CULTURA E NATUREZA

ROTA DAS
CEREJAS
Um passeio que dá que falar.
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PROGRAMA
Programa de um dia, com partida de Lisboa e destino ao Fundão. Visita 

ao centro da cidade e almoço no restaurante da Estalagem da Neve.

Em Aldeia Nova do Cabo visita a pomar de cerejeiras, com possibilidade 

de apanha e compra de cereja. Passeio na vila de Alpedrinha e na aldeia 

histórica de Castelo Novo. Partida em autocarro com direção à estação 

de Castelo Branco para regresso a Lisboa.

A produção de cereja, principalmente vinda

das encostas norte da Serra da Gardunha, entre 

as freguesias de Alcaide, Alcongosta e Souto

da Casa, é uma tradição da região da Beira Baixa.

A CP leva-o a visitar as cerejeiras em fruto

e os encantos das aldeias históricas da região.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis - 249 132 752 / 919 988 775

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Condições especiais no parque de estacionamento de Lisboa - Oriente.

Possibilidade de embarque nas estações de Vila Franca Xira, Santarém, e Entroncamento e Abrantes.

ESTAÇÃO: Fundão

QUANDO: sábados entre
maio e julho

INCLUI: viagem em
comboio Intercidades,
transfers, almoço, 
acompanhamento de guias
e seguro de acidentes pessoais

Lisboa - Oriente

Vila Franca de Xira

Lisboa - Santa A
polónia

Santarém
Entroncamento

Abrantes
Ródão

Castelo Branco

Fundão
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CULTURA E NATUREZA

Um passeio sem pressa para voltar.

COMBOIO HISTÓRICO 
DO DOURO
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PROGRAMA
Programa de um dia, com partida da Régua, paragem no Pinhão, seguindo até ao Tua e regresso.

Para animar a viagem, destacamos a presença de um grupo de música e cantares tradicionais, da região e um brinde 

com um vinho do Douro acompanhado por bôla regional.

Pode comprar o programa apenas para o percurso do Comboio Histórico, ou pode optar pelo Pack de Viagens 

Combinadas que inclui a viagem de ida e volta de qualquer ponto do país e viagem no Comboio Histórico.

Viajar no Comboio Histórico é fazer uma viagem 

no tempo. Num percurso à beira rio, marcado 

pela beleza da paisagem classificada pela UNESCO 

como Património da Humanidade,

as 5 carruagens históricas levam-no numa 

viagem única ao passado.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
cp.pt, 808 208 208 e cohistorico@cp.pt
Telefone / dias úteis - 221 052 503 / 511 / 524

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Condições especiais no parque de estacionamento de Porto - Campanhã e em hotéis -
consulte em cp.pt ou 808 208 208.

ESTAÇÃO: Régua

QUANDO: sábados entre julho e outubro

INCLUI: viagem de Comboio Histórico e animação. No 
caso dos pack’s Viagens Combinadas inclui também 
viagem em comboio Alfa Pendular ou Intercidades. Régua

Pinhão
Tua
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CULTURA E NATUREZA

FESTA DAS
VINDIMAS
Animação garantida
até ao lavar dos cestos.
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PROGRAMA
Programa de um dia, com viagem em comboio especial entre Porto - Campanhã e Régua. Chegada à estação da Régua, transfer 

em autocarro até à Quinta de Campanhã onde será oferecido um Porto de Honra, com atuação de um rancho folclórico. Segue-se 

uma visita guiada à adega e almoço regional com atuação de um grupo típico de danças e cantares.

De tarde, as atividades incluem a possibilidade de participação nas famosas “lagaradas” - nome oriundo de lagares - uma tradição 

em que após a apanha, as uvas, são colocadas nos lagares de granito, para serem pisadas enquanto se canta e dança, celebrando desta 

forma o final de um ano vinícola.

No fim do dia, regresso à estação da Régua de onde sairá o comboio especial com destino a Porto - Campanhã.

Para celebrar as vindimas, nada melhor do que 

conhecer toda a tradição e participar no processo 

produtivo do vinho na região do Douro. Tem 

garantida uma boa colheita, muito convívio

e festa, proporcionados por animação musical, 

cantares regionais e oferta de iguarias locais.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
cp.pt, 808 208 208 e gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis - 221 052 524 / 503 / 511

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Condições especiais nos parques de estacionamento de Porto - Campanhã e Braga e em 
hotéis - consulte em cp.pt ou 808 208 208.

Também com possibilidade de embarque nas estações de Ermesinde, Paredes, Penafiel e Caíde. 

ESTAÇÃO: Régua

QUANDO: 1 sábado em 
setembro

INCLUI: viagem
em comboio especial,
transfers e almoço.

Ermesinde

Porto - Campanhã

Paredes
Penafiel

Caíde
Régua
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CULTURA E NATUREZA

A natureza no seu maior esplendor.

PERCURSO DA 
NATUREZA DO BIORIA
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PROGRAMA
Visita guiada no BioRia, com as seguintes opções de Percurso

de Natureza:

•  Percurso do Salreu

•  Percurso do Rio Jardim

•  Percurso do Rio Gonde

Para informação detalhada sobre os programas consulte 

www.bioria.com

O BioRia é um projeto implementado na Ria

de Aveiro e do Baixo Vouga, que visa

a conservação da natureza e biodiversidade,

a recuperação e requalificação do ambiente,

bem como a sensibilização e educação ambiental, 

assente em princípios de desenvolvimento 

sustentável.
PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
Formulário online em cp.pt, gruposcppt@cp.pt
Telefone / dias úteis - 221 052 482

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Estarreja e BioRia.

ESTAÇÃO: Estarreja, Salreu
e Canelas

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboios 
urbanos do Porto, 
acompanhamento de guias.

Possibilidade de embarque em qualquer estação com serviço de comboios urbanos do Porto.
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CULTURA E NATUREZA

Todos a bordo para uma viagem ao passado.

ROTA DAS ALDEIAS
HISTÓRICAS DE COMBOIO
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PROGRAMA
Programa de um dia, com partida de Lisboa e destino a Castelo Branco. Transfer em autocarro até Idanha-a-Velha. “Welcome 

coffee”, visita ao Lagar de Varas e Sé Catedral. Almoço na aldeia de Monsanto, seguido de visita ao Castelo. Visita

à aldeia típica de Penha Garcia, passagem pelo Castelo e miradouro, com visualização do Parque Iconológico e moinhos de rodízio. 

Paragem para lanche na aldeia de Penha Garcia (pão caseiro, queijos, enchidos, azeitonas, bolos secos da região, fruta, água

e sumo). Regresso à estação de Castelo Branco com destino a Lisboa.

Viaje de comboio Intercidades ao longo Rio Tejo

e deixe-se encantar pela beleza natural da região 

da Beira Baixa.

Visite as aldeias de Idanha-a-Velha, Monsanto

e Penha Garcia e deslumbre-se com tudo o que 

esta região tem para oferecer.

Com este programa retire partido da tradição, 

história, geologia e gastronomia da região.PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis: 249 132 752 / 919 988 775

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Parque de estacionamento de Lisboa – Oriente.

Possibilidade de embarque nas estações de Vila Franca de Xira, Santarém, Entroncamento e Abrantes.

ESTAÇÃO: Castelo Branco

QUANDO: sábados

INCLUI: viagem em 
comboio Intercidades, 
transfer, refeições, guias
e seguro de acidentes 
pessoais.

Lisboa - Oriente

Vila Franca de Xira

Lisboa - Santa A
polónia

Santarém
Entroncamento

Abrantes
Ródão Castelo

Branco
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ROTAS
DE RÓDÃO
Um dia em alta,
na linha da Beira Baixa.

CULTURA E NATUREZA
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Aprecie a paisagem verde e pitoresca

de montanha da linha da Beira Baixa, ao longo

do Rio Tejo, até Vila Velha de Ródão. Embalado 

por este cenário prepare-se para subir, descer, 

passear ou simplesmente descansar à mesa

da boa gastronomia portuguesa. Há programas 

para todos, só tem de escolher o que mais

lhe agrada e marcar a data de partida.PROGRAMA 
COMBINADO

PROGRAMA DESCOBRIR RÓDÃO – GEO CIRCUITO – 1 DIA
Visita guiada ao Castelo do Rei Wamba e ao Miradouro das Portas de Ródão. Ida à Aldeia de Xisto da Foz do Cobrão e paragem para almoço 

no restaurante "Vale Mourão". Atividade de prospeção de ouro no Rio Ocreza. Passeio de barco no Rio Tejo com passagem pelas Portas

de Ródão. Visita ao Espaço Museológico de Arqueologia de Vila Velha de Ródão e ao Lagar de Azeite da Herdade da Tojeira.

PROGRAMA DESCOBRIR RÓDÃO – GEO CIRCUITO – 2 DIAS E 1 NOITE
1º Dia - Chegada à estação de Vila Velha de Ródão, transfer para o hotel. Almoço, seguido de visita ao Museu de Arqueologia de Vila Velha 

de Ródão. Passeio de barco pelo Rio Tejo, com passagem pelas Portas de Ródão. Paragem no Castelo Templário, visita ao Castelo do Rei Wamba 

e vista do miradouro das Portas de Ródão.

2º Dia - Visita à Aldeia de Xisto da Foz do Cobrão e miradouro das Portas do Vale Mourão. Visita ao lagar da aldeia e forno comunitário. Transfer 

para a estação de Ródão, com pausa para lanche.

ONDE COMPRAR
gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis - 249 132 752 / 919 988 775

ESTAÇÃO: Ródão

QUANDO: de terça-feira a domingo

INCLUI: viagem em comboio Regional 
ou Intercidades, transfers e almoço. No 
programa de 2 dias e 1 noite, também 
inclui alojamento no Complexo Turístico 
das Portas de Ródão (quarto duplo 
com pequeno-almoço).

Lisboa - Oriente

Vila Franca de Xira

Lisboa –
 Santa A

polónia

Santarém
Entroncamento

Abrantes
Ródão

19



CULTURA E NATUREZA

ROTAS
DE TOMAR
Janela com vista para o 
Património Mundial.
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PROGRAMA DESCOBRIR TOMAR
Programa de um dia, com partida de Lisboa e destino a Tomar. Visita pedonal acompanhada ao centro histórico (visita ao Museu 

dos Fósforos, Olaria, Sinagoga, Igreja de S. João Batista, Núcleo de Arte Contemporânea e /ou Capela de Santa Iria).

Paragem para almoço no restaurante da Estalagem de Santa Iria ou no restaurante Infante. Passeio no Tomar Trem com visita

ao Aqueduto dos Pegões, ao Castelo dos Templários e ao Convento de Cristo. Passeio livre pela cidade. Passagem pelo Posto

de Turismo para lanche. Deslocação até à estação para viagem de regresso a Lisboa.

Um passeio na cidade de Tomar faz-nos entrar

na história dos Templários e no seu urbanismo 

medieval. Dos muitos monumentos famosos, 

destaca-se o Convento de Cristo, Património Mundial 

da UNESCO desde 1984. Visite as edificações 

históricas, as relíquias arqueológicas, passeie pelos 

fantásticos jardins e não perca por nada a colorida 

Festa dos Tabuleiros, que se realiza de quatro

em quatro anos.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis - 249 132 752 / 919 988 775

Também com possibilidade de embarque nas estações de Vila Franca de Xira, Santarém e Entroncamento.

ESTAÇÃO: Tomar

QUANDO: de terça-feira a 
domingo

INCLUI: viagem em 
comboio Regional, 
transfers, almoço e 
entradas em museus.

Lisboa - Oriente

Vila Franca de Xira

Lisboa - Santa A
polónia

Santarém
Entroncamento

Lamarosa

Tomar
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CULTURA E NATUREZA

ROTAS DA
RIA FORMOSA
Descubra porque é que a ria
é tão formosa.
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Aventure-se por percursos que têm tanto

de deslumbrante como de histórico. Sinta o aroma

da maresia, a paisagem que se destaca dos bancos

de areia, sapais, salinas e cursos de água.

PROGRAMA 
COMBINADO

PROGRAMA DESCOBRIR FARO E A RIA FORMOSA
Chegada a Faro e visita pedonal acompanhada ao centro histórico (visita ao Museu Municipal, Arco da Vila, Paços do Concelho,

Sé Catedral, Paço Episcopal). Passeio no comboio da cidade de Faro e paragem para almoço. Passeio de barco tradicional pelos 

canais da Ria Formosa e regresso à estação.

ONDE COMPRAR
Para partidas de Lisboa em Alfa Pendular ou Intercidades:
gruposLC-RG@cp.pt

Para partidas de Lagos ou V. R. Sto. António em comboio Regional:
Bilheteiras com serviço Longo Curso
cp.pt, 808 208 208 e gruposLC-RG@cp.pt
Telemóvel / dias úteis - 919 273 772

ESTAÇÃO: Faro

QUANDO: de terça a quinta-feira para partidas de Lisboa em Alfa Pendular 
ou Intercidades;
Diariamente para partidas de Lagos ou V. R. Sto. António em comboio 
Regional.

INCLUI: entradas em museus, viagem em comboio Alfa Pendular ou 
Intercidades, com partidas de Lisboa e regresso ou viagem em comboio 
Regional com partidas de Lagos ou V. R. Sto. António e regresso.

Lagos
Faro V. R. Sto.

António

Lisboa
Faro
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ONDE COMPRAR
Formulário online em cp.pt, gruposcppt@cp.pt
Telefone / dias úteis - 221 052 482

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Geotrad / Gbliss.

ESTAÇÃO: Porto

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboios urbanos do Porto, acompanhamento de guias e transfer.
Possibilidade de embarque em qualquer estação com serviço de comboios urbanos do Porto.

CULTURA E NATUREZA

À DESCOBERTA
DO PORTO
Venha com a CP e a Geotrad / Gbliss descobrir

o Porto, o seu centro histórico Património 

Mundial, a beleza da Ribeira, do Rio Douro

e dos transportes da Cidade Invicta.
PROGRAMA 
COMBINADO

PROGRAMA 1: DESCOBRIR O CENTRO HISTÓRICO
Chegada ao Porto, visita aos principais monumentos da cidade, com passagem pela Ribeira e visita à Casa do Infante. Duração: 4 horas.

PROGRAMA 2: DESCOBRIR A RIBEIRA
Chegada ao Porto, visita aos principais monumentos da cidade, culminando com visita à Ribeira, importante centro económico e social e 
zona urbanisticamente marcante da cidade. Duração: 4 horas.

PROGRAMA 3: DESCOBRIR O DOURO
Chegada ao Porto, visita aos principais monumentos da cidade e viagem de barco pelas 6 pontes, com vista para a zona histórica da cidade, 
acompanhando assim a sua evolução ao longo dos tempos. Duração: 4 horas.

PROGRAMA 4: DESCOBRIR OS TRANSPORTES DO PORTO
Chegada ao Porto e visita aos principais monumentos da cidade no típico transporte local que é o Elétrico, seguido de visita ao Museu 
dos Transportes e Comunicações (Alfândega do Porto). Duração: 6 horas.
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CULTURA E NATUREZA

À DESCOBERTA
DE BRAGA
Venha com a CP e a Terra Pedestre descobrir
a Cidade dos Arcebispos e toda a sua riqueza 
cultural e ambiental.

PROGRAMA 
COMBINADO

PROGRAMA 1
Chegada a Braga, visita aos principais pontos de interesse: Ruínas Romanas, Arco da Porta Nova, Sé de Braga, Antigos Paços do 

Concelho, Igreja do Bom Jesus do Monte, Escadaria do Bom Jesus do Monte, Parque do Bom Jesus, Santuário do Sameiro, entre 

outros. Percurso pela cidade em autocarro público (ida e volta); subida e descida no elevador do Bom Jesus do Monte. Distância 

e duração: 8 km / 5 horas.

PROGRAMA 2
Chegada a Braga, visita aos principais pontos de interesse: Ruinas Romanas, Arco da Porta Nova, Sé de Braga, Antigos Paços do 

Concelho, entre outros. Distância e duração: 4 km / 2 horas e 30 minutos.

ONDE COMPRAR
info@terrapedestre.pt
Telefone: 914 880 095

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Terra Pedestre - Turismo de Natureza, Lda.

ESTAÇÃO: Braga

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboios urbanos do Porto, acompanhamento de guias e transfer.
Possibilidade de embarque em qualquer estação com serviço de comboios urbanos do Porto.

Fonte: www.imagesofportugal.com
Foto: José Manuel
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ONDE COMPRAR
info@terrapedestre.pt
Telefone: 914 880 095

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Terra Pedestre - Turismo de Natureza, Lda.

ESTAÇÃO: Guimarães

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboios urbanos do Porto, acompanhamento de guias e transfer.
Possibilidade de embarque em qualquer estação com serviço de comboios urbanos do Porto.

CULTURA E NATUREZA

À DESCOBERTA
DE GUIMARÃES
Venha com a CP e a Terra Pedestre descobrir 
Guimarães, cidade onde nasceu Portugal. 

PROGRAMA 
COMBINADO

PROGRAMA 1
Chegada a Guimarães, visita aos principais pontos de interesse: Castelo, Capela de S. Miguel, Igreja da Nossa Senhora da Oliveira, Padrão 

do Salado, Igreja dos Santos Passos, Santuário de Nossa Senhora da Penha, entre outros. Subida e descida no teleférico

da Penha. Distância e duração: 6,5 km / 4 horas.

PROGRAMA 2
Chegada a Guimarães, visita aos principais pontos de interesse: Castelo, Capela de S. Miguel, Igreja da Nossa Senhora da Oliveira, Padrão 

do Salado, Igreja dos Santos Passos, entre outros. Distância e duração: 4 km / 2 horas.
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CULTURA E NATUREZA

Conheça o melhor de Lisboa e Sintra num só dia 
com a CP e a Scotturb. Com o bilhete integrado 
Train & Bus pode entrar e sair onde quiser.

PROGRAMA 
COMBINADO

PROGRAMA
Sugerimos que inicie  o seu passeio pela zona da baixa Lisboeta, seguindo no comboio da estação do Rossio até à tradicional Vila

de Sintra onde pode conhecer o Palácio Nacional de Sintra, a Quinta da Regaleira, o Palácio da Pena e o Castelo dos Mouros, entre 

muitos monumentos e locais de interesse, da mítica e romântica Vila de Sintra. Não se esqueça de provar os travesseiros e as queijadas.

Se preferir, pode organizar o seu próprio roteiro.

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas
de bilhetes nas estações.

ESTAÇÃO: Todas as das linhas de Sintra e de Cascais, incluindo o percurso Alcântara - Terra / Oriente

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboios urbanos de Lisboa, viagem em autocarro.
Possibilidade de embarque em qualquer estação com serviço de comboios urbanos de Lisboa.

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Scotturb (operador de autocarros na região de Sintra e Cascais).

À DESCOBERTA
DE SINTRA
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CULTURA E NATUREZA

Conheça o melhor de Lisboa e Cascais num só dia 
com a CP e a Scotturb. Com o bilhete integrado 
Train & Bus pode entrar e sair onde quiser.

PROGRAMA 
COMBINADO

À DESCOBERTA
DE CASCAIS

PROGRAMA
Sugerimos que inicie  o seu passeio pela zona monumental de Belém, seguindo no comboio da linha de Cascais e apreciando 

a magnífica vista, do lado do rio Tejo, a costa e as praias do Estoril. Em Cascais pode continuar o seu passeio, utilizando os autocarros 

da Scotturb até ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, ou, até à Vila de Sintra.

Se preferir, pode organizar o seu próprio roteiro.

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas
de bilhetes nas estações.

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Scotturb (operador de autocarros na região de Sintra e Cascais).

ESTAÇÃO: Todas as das linhas de Sintra e de Cascais, incluindo o percurso Alcântara - Terra / Oriente

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboios urbanos de Lisboa, viagem em autocarro.
Possibilidade de embarque em qualquer estação com serviço de comboios urbanos de Lisboa.
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CULTURA E NATUREZA

É nas romarias que se vê a alma do Minho, tão 
cheia de tradições como de verde. Uma região 
cuja história se conta na simplicidade e simpatia 
das gentes, na gastronomia e na paisagem que 
combina as montanhas e vales do Parque 
Nacional.

PROGRAMA 
COMBINADO

ROTAS
DO MINHO

PROGRAMA
Programa de um dia, com partida de Porto - Campanhã e destino a Viana do Castelo. Na cidade, subida no funicular, visita

ao Templo, Museu e miradouro de Santa Luzia. Descida no funicular. Paragem para almoço, seguido de passeio pedestre pelo 

centro histórico.

Visita ao Navio Gil Eanes e passeio de barco no Rio Lima. Convite à prova de vinhos verdes e degustação de iguarias da região.

ONDE COMPRAR
gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis - 221 052 511 | 524 | 503

ESTAÇÃO: Viana do Castelo

QUANDO: de terça-feira a domingo

INCLUI: viagem em comboio 
Regional, almoço (opcional)
entradas nos museus,
transfers, seguros de 
acidentes pessoais e 
acompanhamento por guias.

Possibilidade de embarque nas estações de Ermesinde, Trofa, Famalicão, Nine e Barcelos.

Ermesinde

Trofa
Porto - Campanhã

Famalicã
o

Nine
Barcelos

Barroselas
Viana

do Castelo
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CULTURA E NATUREZA

PROGRAMA 
COMBINADO

MUSEU DO CARRO
ELÉCTRICO
Vá de comboio ao Museu do Carro Eléctrico 
no Porto e aproveite para fazer uma visita 
guiada à Cidade Invicta neste meio de 
transporte.

PROGRAMA 1: COMBOIO + ELÉTRICO + MUSEU
Viagem em Carro Elétrico Histórico em regime de exclusividade no percurso S. Bento / Batalha / Carmo / Museu do Carro 

Eléctrico / S. Bento, acompanhada de guia. Visita teatralizada ao Museu do Carro Eléctrico, pela companhia “Tenda

de Saias”. Distância e duração aproximadas (elétrico + museu): 5,5 km / 2 horas.

PROGRAMA 2: COMBOIO + ELÉTRICO
Viagem em Carro Elétrico Histórico em regime de exclusividade no percurso S. Bento / Batalha / Carmo / S. Bento, 

acompanhada de guia. Distância e duração aproximadas (elétrico): 4km / 1 hora.

ONDE COMPRAR
Formulário online em cp.pt, gruposcppt@cp.pt
Telefone / dias úteis - 210 052 482

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
STCP e Museu do Carro Eléctrico.

ESTAÇÃO: Porto

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboios urbanos do Porto e entrada no museu.
Possibilidade de embarque em qualquer estação com serviço de comboios urbanos do Porto.
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ESTAÇÃO: Entroncamento

QUANDO: de terça-feira a sábado
Consulte os horários do museu em 
www.fmnf.pt

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e serviço comboios urbanos do Porto
cp.pt e 808 208 208 (para viagens
em serviço Alfa Pendular e Intercidades),
Formulário online em cp.pt,
gruposLC-RG@cp.pt, gruposcppt@cp.pt
Telefone / dias úteis  221 052 482

ESTAÇÃO: Lousado

QUANDO: de terça-feira a domingo
Consulte os horários do museu em 
www.fmnf.pt

CULTURA E NATUREZA

MUSEU NACIONAL 
FERROVIÁRIO – NÚCLEO 
DO ENTRONCAMENTO
O Museu Nacional Ferroviário, inaugurado a 18 de Maio de 2007, 

apresenta-se como uma instituição museológica polinucleada, 

constituída por um Museu Central, situado no Entroncamento

e diversos Núcleos Museológicos distribuídos pelo país. O museu tem 

a sua sede no Complexo Ferroviário do Entroncamento e inclui 19 

linhas de caminho-de-ferro, o Antigo Armazém de Víveres e outros 

edifícios históricos.

MUSEU NACIONAL 
FERROVIÁRIO – NÚCLEO DE 
LOUSADO
O Núcleo Museológico de Lousado situa-se na estação de caminho-de-ferro 

de Lousado, Vila Nova de Famalicão, entre a linha do Minho e a linha

de Guimarães. Ocupa a totalidade do antigo complexo oficinal da Companhia 

dos Caminho-de-ferro de Guimarães, tendo o projeto de arquitetura

e restauro respeitado todos os materiais típicos da altura. O Museu contempla 

espaços próprios para o acolhimento do público, loja, visitas guiadas e garantia 

da mobilidade de todos os visitantes.

A exposição do material circulante mostra comboios de diversos tipos 

construídos entre 1875 e 1965, revelando um espólio ímpar no país.

VÁ DE
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
cp.pt e 808 208 208 (para viagens
em serviço Alfa Pendular e Intercidades),
gruposLC-RG@cp.pt (para grupos
de 10 ou mais pessoas)

VÁ DE
COMBOIO
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso e serviço
comboios urbanos do Porto.

ESTAÇÃO: Porto Campanhã (com 
ligação em autocarro STCP)

QUANDO: diariamente

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
de Longo Curso
gruposLC-RG@cp.pt

ESTAÇÃO: Régua

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboio 
InterRegional, atividades no Museu, 
ou desconto na entrada, almoço
(no programa Cultura
e Gastronomia) e prova de Vinho
do Porto e frutos secos
e acompanhamento por guias.

CULTURA E NATUREZA

SERRALVES
Venha de comboio visitar Serralves. Tem à sua disposição exposições, 

espetáculos, certames e visitas ao parque vocacionadas para

a educação e animação ambientais, entre outras iniciativas.

O bilhete CP válido para Alfa Pendular ou Intercidades concede 25% 

de desconto na entrada da Fundação Serralves.

Os visitantes da Fundação com bilhete ou convite podem também 

usufruir de um desconto até 25% nos bilhetes de comboio.

MUSEU DO DOURO
PROGRAMA CULTURA E GASTRONOMIA: Programa de um dia,

com partida de Porto e destino à Régua. Visita ao Museu e almoço.

PROGRAMA CULTURA: Programa de meio dia, com partida

de Porto e destino à Régua. Visita guiada ao Museu, com oferta 

de cálice de vinho do Porto e frutos secos.

PROGRAMA 
COMBINADO

PROGRAMA 
COMBINADO
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ONDE COMPRAR
feq@feq.pt 
Telefone: 254 882 120

ESTAÇÃO: Aregos

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboio 
InterRegional e entrada no museu 
e refeições.

ONDE COMPRAR
cenários@cenarios.pt 
Telefone: 259 338 135/6

ESTAÇÃO: Pocinho

QUANDO: diariamente

INCLUI: viagem em comboio 
InterRegional até ao Pocinho, 
transfer da estação até ao Museu, 
entrada no museu e atividade 
pedagógica.

CULTURA E NATUREZA

MUSEU EÇA DE QUEIROZ
Visite a Casa de Tormes e reviva o romance de Eça de Queiroz

“A Cidade e as Serras”, que evoca o comboio como meio de transporte 

utilizado.

Programa de um dia, com partida de Porto e destino a Aregos. 

Possibilidade de embarque em qualquer estação intermédia.

PROGRAMA CULTURA E GASTRONOMIA QUEIROZIANA: em Aregos 

percurso pedestre “Caminho de Jacinto” (3 km), visita ao museu

e almoço “Queiroziano”.

PROGRAMA CULTURA E PROVA DE VINHOS: em Aregos percurso 

pedestre “Caminho de Jacinto” (3 km), visita ao museu e prova

de vinhos e petiscos.

MUSEU DO CÔA
Em pleno Parque Arqueológico do Vale do Côa, a exposição

do Museu do Côa mostra a importância das gravuras de arte 

rupestre do Côa, consideradas Património Mundial. 

Programa de um dia, com partida de Porto até ao Pocinho

e volta. Também com possibilidade de embarque na Régua.

No Pocinho transfer em autocarro para o Museu do Côa

e participação numa atividade pedagógica.

PROGRAMA 
COMBINADO

PROGRAMA 
COMBINADO
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
cp.pt e 808 208 208 
gruposLC-RG@cp.pt

ESTAÇÃO: Faro

QUANDO: de segunda a sexta-feira 
exceto feriados - Museu Regional 
do Algarve; de terça-feira
a domingo - Museu Municipal
de Faro.

CULTURA E NATUREZA

MUSEU MUNICIPAL DE 
FARO E MUSEU REGIONAL 
DO ALGARVE
Para alargar o leque de sugestões de locais a visitar com interesse 

cultural e pedagógico, a CP estabeleceu uma parceria com o Museu 

Municipal de Faro e o Museu Regional do Algarve.

Aproveite os 50% de desconto no ingresso dos Museus Municipal 

de Faro e Regional do Algarve, mediante a apresentação do título 

de transporte CP, aquando da aquisição do ingresso no respetivo 

Museu.
VÁ DE COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilhete Integrado - Bilheteiras com
serviço Longo Curso, cp.pt, 808 208  208
25% de desconto - Autocarros Yellow Bus

ESTAÇÃO: Lisboa, Porto, Braga
e Coimbra

QUANDO: diariamente Aceite a sugestão da CP e da Carristur e depois de sair do comboio 

conheça quatro cidades, com os circuitos de autocarros turísticos

e elétrico histórico de Lisboa:

Lisboa - Tagus Tour; Olissipo Tour; Hill Tramcar Tour;

Porto - Porto Vintage (inclui circuito Porto Antigo e Porto dos Castelos)

Braga - Bracara Tour

Coimbra - Funtastic Coimbra

BILHETE INTEGRADO - viagem em comboio Alfa Pendular ou Intercidades 

e circuito de autocarro.

25% DESCONTO - mediante apresentação do bilhete Alfa Pendular, 

Intercidades, Lusitânia Comboio Hotel ou Sud Expresso, obtenha 25% 

de desconto na compra de um bilhete 24 horas / Adulto para

o circuito turístico adquirido a bordo dos autocarros ou elétrico histórico 

de Lisboa.

VÁ DE COMBOIO

CARRISTUR YELLOW BUS
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CULTURA E NATUREZA

ESTAÇÃO: Porto Campanhã

QUANDO: diariamente

INCLUI: descontos de 20% e 30%*

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos de Lisboa.
cp.pt, 808 208 208
gruposLC-RG@cp.pt para viagens de Longo Curso
gruposlisboa@cp.pt para viagens em comboios urbanos de Lisboa

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos do Porto

ESTAÇÃO: Sete Rios (Lisboa)

QUANDO: diariamente

INCLUI: Viagem de ida e volta + 
voucher para entrada no Jardim 
Zoológico

SEA LIFE
O Sea Life Porto é um parque aquático com cerca de 30 tanques 

e 5600 criaturas marinhas.

*20% nos ingressos mediante apresentação do bilhete comboios urbanos
do Porto, para um máximo de 3 entradas; 30% de desconto mediante apresentação 
do cartão de Assinatura Urbana ou bilhete de Alfa Pendular e Intercidades para
o percurso Lisboa-Porto.

JARDIM ZOOLÓGICO
Vá de comboio ao Jardim Zoológico de Lisboa com a sua família

ou os seus amigos e aproveite as tarifas especiais ao utilizar os serviços 

Alfa Pendular, Intercidades ou Regional de Tomar e comboios urbanos 

de Lisboa.

Válido para viagens em comboios urbanos de Lisboa, Alfa Pendular, 

Intercidades e Regional.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
cp.pt, 808 208 208,
gruposcppt@cp.pt, gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis: 221 052 482

ESTAÇÃO: V. N. Gaia

QUANDO: diariamente

INCLUI: Viagem nos comboios 
urbanos do Porto, e desconto
na entrada do Zoo.

ZOO SANTO INÁCIO
Com mais de 1.200 animais e 300 espécies, o Zoo Santo Inácio

é o local ideal para uma visita divertida e acima de tudo pedagógica.

A CP preparou um programa com viagem de ida e volta em comboio 

urbano do Porto, com possibilidade de embarque em qualquer estação, 

seguida de transfer em autocarro, entre a estação de Porto - Campanhã 

e o Zoo Santo Inácio.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO
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CULTURA E NATUREZA

ESTAÇÃO: Porto Campanhã

QUANDO: diariamente

INCLUI: descontos de 20% e 30%*

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos de Lisboa.
cp.pt, 808 208 208
gruposLC-RG@cp.pt para viagens de Longo Curso
gruposlisboa@cp.pt para viagens em comboios urbanos de Lisboa

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos do Porto

ESTAÇÃO: Sete Rios (Lisboa)

QUANDO: diariamente

INCLUI: Viagem de ida e volta + 
voucher para entrada no Jardim 
Zoológico

SEA LIFE
O Sea Life Porto é um parque aquático com cerca de 30 tanques 

e 5600 criaturas marinhas.

*20% nos ingressos mediante apresentação do bilhete comboios urbanos
do Porto, para um máximo de 3 entradas; 30% de desconto mediante apresentação 
do cartão de Assinatura Urbana ou bilhete de Alfa Pendular e Intercidades para
o percurso Lisboa-Porto.

JARDIM ZOOLÓGICO
Vá de comboio ao Jardim Zoológico de Lisboa com a sua família

ou os seus amigos e aproveite as tarifas especiais ao utilizar os serviços 

Alfa Pendular, Intercidades ou Regional de Tomar e comboios urbanos 

de Lisboa.

Válido para viagens em comboios urbanos de Lisboa, Alfa Pendular, 

Intercidades e Regional.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
cp.pt, 808 208 208,
gruposcppt@cp.pt, gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis: 221 052 482

ESTAÇÃO: V. N. Gaia

QUANDO: diariamente

INCLUI: Viagem nos comboios 
urbanos do Porto, e desconto
na entrada do Zoo.

ZOO SANTO INÁCIO
Com mais de 1.200 animais e 300 espécies, o Zoo Santo Inácio

é o local ideal para uma visita divertida e acima de tudo pedagógica.

A CP preparou um programa com viagem de ida e volta em comboio 

urbano do Porto, com possibilidade de embarque em qualquer estação, 

seguida de transfer em autocarro, entre a estação de Porto - Campanhã 

e o Zoo Santo Inácio.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO
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CULTURA E NATUREZA

ESTAÇÃO: Porto Campanhã

QUANDO: diariamente

INCLUI: descontos de 20% e 30%*

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos de Lisboa.
cp.pt, 808 208 208
gruposLC-RG@cp.pt para viagens de Longo Curso
gruposlisboa@cp.pt para viagens em comboios urbanos de Lisboa

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos do Porto

ESTAÇÃO: Sete Rios (Lisboa)

QUANDO: diariamente

INCLUI: Viagem de ida e volta + 
voucher para entrada no Jardim 
Zoológico

SEA LIFE
O Sea Life Porto é um parque aquático com cerca de 30 tanques 

e 5600 criaturas marinhas.

*20% nos ingressos mediante apresentação do bilhete comboios urbanos
do Porto, para um máximo de 3 entradas; 30% de desconto mediante apresentação 
do cartão de Assinatura Urbana ou bilhete de Alfa Pendular e Intercidades para
o percurso Lisboa-Porto.

JARDIM ZOOLÓGICO
Vá de comboio ao Jardim Zoológico de Lisboa com a sua família

ou os seus amigos e aproveite as tarifas especiais ao utilizar os serviços 

Alfa Pendular, Intercidades ou Regional de Tomar e comboios urbanos 

de Lisboa.

Válido para viagens em comboios urbanos de Lisboa, Alfa Pendular, 

Intercidades e Regional.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
cp.pt, 808 208 208,
gruposcppt@cp.pt, gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis: 221 052 482

ESTAÇÃO: V. N. Gaia

QUANDO: diariamente

INCLUI: Viagem nos comboios 
urbanos do Porto, e desconto
na entrada do Zoo.

ZOO SANTO INÁCIO
Com mais de 1.200 animais e 300 espécies, o Zoo Santo Inácio

é o local ideal para uma visita divertida e acima de tudo pedagógica.

A CP preparou um programa com viagem de ida e volta em comboio 

urbano do Porto, com possibilidade de embarque em qualquer estação, 

seguida de transfer em autocarro, entre a estação de Porto - Campanhã 

e o Zoo Santo Inácio.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO
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CULTURA E NATUREZA

ESTAÇÃO: Porto Campanhã

QUANDO: diariamente

INCLUI: descontos de 20% e 30%*

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos de Lisboa.
cp.pt, 808 208 208
gruposLC-RG@cp.pt para viagens de Longo Curso
gruposlisboa@cp.pt para viagens em comboios urbanos de Lisboa

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos do Porto

ESTAÇÃO: Sete Rios (Lisboa)

QUANDO: diariamente

INCLUI: Viagem de ida e volta + 
voucher para entrada no Jardim 
Zoológico

SEA LIFE
O Sea Life Porto é um parque aquático com cerca de 30 tanques 

e 5600 criaturas marinhas.

*20% nos ingressos mediante apresentação do bilhete comboios urbanos
do Porto, para um máximo de 3 entradas; 30% de desconto mediante apresentação 
do cartão de Assinatura Urbana ou bilhete de Alfa Pendular e Intercidades para
o percurso Lisboa-Porto.

JARDIM ZOOLÓGICO
Vá de comboio ao Jardim Zoológico de Lisboa com a sua família

ou os seus amigos e aproveite as tarifas especiais ao utilizar os serviços 

Alfa Pendular, Intercidades ou Regional de Tomar e comboios urbanos 

de Lisboa.

Válido para viagens em comboios urbanos de Lisboa, Alfa Pendular, 

Intercidades e Regional.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
cp.pt, 808 208 208,
gruposcppt@cp.pt, gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis: 221 052 482

ESTAÇÃO: V. N. Gaia

QUANDO: diariamente

INCLUI: Viagem nos comboios 
urbanos do Porto, e desconto
na entrada do Zoo.

ZOO SANTO INÁCIO
Com mais de 1.200 animais e 300 espécies, o Zoo Santo Inácio

é o local ideal para uma visita divertida e acima de tudo pedagógica.

A CP preparou um programa com viagem de ida e volta em comboio 

urbano do Porto, com possibilidade de embarque em qualquer estação, 

seguida de transfer em autocarro, entre a estação de Porto - Campanhã 

e o Zoo Santo Inácio.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO
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FESTAS E ROMARIAS
Embarque com a CP e descubra os circuitos das mais típicas

Festas e Romarias de cada região do nosso país.

Sugestões de lazer em cp.pt e      
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Carnaval

São João

Romaria N. Senhora Agonia

Passagem de ano

Semana Santa

Braga Romana

Santos Populares

Festa das Cruzes

Feira de Maio - Azambuja

Feira de Maio - Moita

Festas de Oeiras

Festas Populares do Pinhal Novo

Festival Milhões em festa

Festa do Colete Encarnado

Festas Populares  da Baixa da Banheira

Feira Medieval de Caminha

Festas Populares do Barreiro

Festas da Cidade e Gualterianas

Festas Populares de Palmela

Estátuas Vivas

Festas da Moita

Feira Afonsina

38 | 39

40 | 41

42 | 43

44 | 45

46

47

48

49

49

49

50

50

50

51

51

51

52

52

53

53

54

54

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro novembro dezembrooutubro

Porto, Estarreja, Ovar, Barcelos e 
Viana do Castelo

Porto e Braga

Viana do Castelo

Porto

Braga

Braga 

Lisboa

Barcelos

Vila da Azambuja

Moita

Oeiras

Pinhal Novo

Barcelos

Vila Franca de Xira

Baixa da Banheira

Caminha

Barreiro

Guimarães

Palmela

Tomar

Moita

Guimarães
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FESTAS E ROMARIAS

CARNAVAL
É Carnaval e ninguém
leva a mal.
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PROGRAMA
Vá de comboio ao encontro da folia evitando trânsito e problemas de estacionamento. As estações de Ovar e Estarreja situam-se

a cerca de 5 minutos dos locais onde se realizam os principais eventos de rua (tudo é gratuito exceto os desfiles).

Mais informações em www.carnaval.ovar.net e www.acestarreja.pt

Os corsos carnavalescos que se realizam no domingo

e terça-feira, são o ponto alto desta festa.

Destacam-se ainda a Noite Mágica em Ovar e as Festas 

de Garagem em Estarreja, de segunda para terça-feira, 

que juntam milhares de foliões no centro destas cidades.

Mais a norte, em Barcelos e Viana do Castelo também 

existe uma tradição de corsos carnavalescos, com 

grandes festejos pelas ruas.VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
e comboios urbanos do Porto

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Associação do Carnaval de Estarreja, Tentzone Ovar e Câmara Municipal de Ovar.

ESTAÇÕES: Porto, Estarreja, Ovar, Barcelos e Viana do Castelo.

QUANDO: 3 dias antecedentes à Quarta-feira de Cinzas.
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SÃO JOÃO
Muita folia numa só noite.

FESTAS E ROMARIAS
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PROGRAMA
As Festas Juninas são celebrações historicamente relacionadas com a festa pagã do solstício de verão, adotada pelos cristãos 

em honra de São João Batista, o santo celebrado nesse mesmo dia. No Porto e em Braga, o São João é festejado em grande, 

com uma multidão de gente a divertir-se nas ruas e a dançar nos arraiais.

A CP associa-se a estas festas disponibilizando comboios especiais durante toda a noite, garantindo mais lugares para chegar 

até à festa. As estações de Porto - São Bento, Gaia General Torres e Braga situam-se a menos de 10 minutos a pé dos principais 

locais de diversão.

Mais informações em www.portolazer.pt

Quem gosta de se divertir 

deixa o carro na estação.

Vai e volta a sorrir nos

comboios de São João.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos do Porto

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal do Porto, Porto Lazer, E.M e Câmara Municipal de Braga.

ESTAÇÕES: Porto e Braga

QUANDO: noite de 23 para 24 de junho

41



Viana, vestida de festa.

ROMARIA SENHORA
DA AGONIA

FESTAS E ROMARIAS
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PROGRAMA
Vá de comboio a Viana do Castelo e comece a sua festa na viagem. 

Para além dos comboios especiais terá mais lugares em comboios 

regulares para chegar com toda a comodidade e segurança a Viana

do Castelo.

A estação situa-se a poucos minutos a pé do centro da cidade, ficando 

mais próximo das festividades.

Vá de comboio, evitando o trânsito e problemas de estacionamento.

Em quase dois séculos de existência, esta romaria 

em Viana do Castelo, tem juntado populações à 

volta da tradição, cultura, gastronomia e folclore. 

O cartaz é muito variado e não falta música e 

muita animação ao vivo.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
gruposLC-RG@cp.pt

ESTAÇÃO: Viana do Castelo

QUANDO: agosto
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PASSAGEM
DE ANO
6, 5, 4, 3, 2, 1…
FELIZ ANO NOVO!

FESTAS E ROMARIAS
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PROGRAMA
A Festa de Ano Novo é assinalada com muitos festejos de rua na cidade do Porto. O relógio da Câmara Municipal bate

à meia-noite e a festa começa com o fogo-de-artifício. A Praça da Liberdade enche-se de milhares de pessoas que dançam

até de manhã, ao som dos concertos musicais.

A estação de Porto – São Bento situa-se a 100 metros da Praça da Liberdade, pelo que poderá deixar o carro nas nossas estações 

evitando os problemas de trânsito e de estacionamento. 

Vá divertir-se, vá de comboio.

Mais informações em www.portolazer.pt

Viva uma Passagem de Ano diferente, 

venha ao Porto!

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos do Porto

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal do Porto e Porto Lazer, E.M.

ESTAÇÃO: Porto São Bento

QUANDO: noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro
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SEMANA SANTA
Nenhuma outra cidade portuguesa celebra
a Semana Santa como Braga. É o evento 
religioso e turístico mais relevante, conjugando
a liturgia com a religiosidade popular, antigas 
tradições e inovação.

PROGRAMA
Desde 23 de novembro de 2011 que esta festa da igreja que remonta aos finais do séc. IV d.C. está oficialmente declarada de Interesse 

para o Turismo.

Numa semana repleta de atrativos, os momentos imperdíveis são as procissões “dos Passos” (Domingo de Ramos), da “Nossa Senhora 

da Burrinha” (quarta-feira), do “Ecce Homo” (quinta-feira) e do “Enterro do Senhor” (Sexta-feira Santa). 

A estação de Braga situa-se a menos de 10 minutos a pé dos locais dos principais eventos, pelo que o comboio é a opção ideal e mais 

confortável para evitar as dificuldades do trânsito e estacionamento. 

Mais informações em www.semanasantabraga.com

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos do Porto

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Comissão da Semana Santa e Câmara Municipal de Braga.

ESTAÇÃO: Braga

QUANDO: Domingo de Ramos, quarta-feira, quinta-feira, Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa

FESTAS E ROMARIAS
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BRAGA ROMANA
Nestas festividades podemos ver como
era a vida na época do império romano, como 
era o quotidiano na cidade-capital da provincial
da Gallaecia.

PROGRAMA
É recriado um mercado romano que é palco de artes circenses, representações dramáticas, simulações bélicas, personificações 

mitológicas, malabarismos, interpretações musicais, bailados da época de Bracara Augusta, animação infantil e a tradicional 

receção ao imperador Augusto. Não faltam também dois Cortejos Romanos pelas ruas do centro histórico, um diurno e outro 

noturno.

A estação de Braga situa-se a menos de 10 minutos a pé dos locais onde se realizam os principais eventos da Braga Romana. 

Vá de comboio e evite as filas de trânsito e as dificuldades de estacionamento.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos do Porto

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Braga

ESTAÇÃO: Braga

QUANDO: maio ou junho

FESTAS E ROMARIAS
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SANTOS POPULARES
A cidade de Lisboa festeja o seu santo padroeiro, 
todos os anos, durante o mês
de junho.

O culto a Santo António está associado a ritos de fertilidade daí ser tradição os jovens queimarem alcachofras para saber

do futuro dos seus amores e pedirem a sua proteção. O auge das Festas de Santo António são as Marchas Populares,

que representam os diversos bairros lisboetas, levando milhares de espetadores à Avenida da Liberdade.

A festa continua com os arraiais nos bairros típicos de Lisboa, em especial Alfama e Madragoa, onde não falta a sardinha 

assada no pão.

As estações de Santa Apolónia, Rossio, Cais do Sodré, Santos e Alcântara, estão próximas dos locais de maior animação.

Vá de comboio e evite as filas de trânsito e as dificuldades de estacionamento.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos de Lisboa
e máquinas de bilhetes nas estações

ESTAÇÕES: Lisboa - Santa Apolónia, Rossio, Cais do Sodré, Santos e Alcântara

QUANDO: noite de 12 para 13 de junho

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Azambuja

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal da Moita

ESTAÇÃO: Azambuja

QUANDO: maio

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

ESTAÇÃO: Barcelos

QUANDO: maio

FEIRA DE MAIO - AZAMBUJA 
Cinco dias de festa brava e afición, onde não faltam as atividades 

taurinas e equestres, animação popular e muita música. Motivos 

mais que suficientes para não perder a centenária Feira de Maio.

A estação da Azambuja está próxima dos locais dos principais 

eventos.

FESTA DAS CRUZES
Nos festejos do seu Feriado Municipal, Barcelos veste o seu melhor traje

e engalana-se para os ranchos folclóricos, as bandas de música popular, os 

grupos de cantares populares, e para ver a grandiosa Procissão ao Bom 

Jesus da Cruz. O fogo-de-artifício embeleza o Paço dos Condes e todo

o centro histórico da cidade. Romaria minhota, com tasquinhas, cantares e 

alegria do povo. Vá de comboio, a estação de Barcelos está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

ESTAÇÃO: Moita

QUANDO: último fim de semana
de maio

FEIRA DE MAIO - MOITA
A Feira de Maio da Moita oferece um programa diversificado onde 

constam as tradicionais largadas de toiros na Av. Teófilo Braga,

o encontro de aficionados, tertúlias, clubes taurinos e muita música.

Evite o trânsito, vá de comboio. A estação da Moita está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Azambuja

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal da Moita

ESTAÇÃO: Azambuja

QUANDO: maio

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

ESTAÇÃO: Barcelos

QUANDO: maio

FEIRA DE MAIO - AZAMBUJA 
Cinco dias de festa brava e afición, onde não faltam as atividades 

taurinas e equestres, animação popular e muita música. Motivos 

mais que suficientes para não perder a centenária Feira de Maio.

A estação da Azambuja está próxima dos locais dos principais 

eventos.

FESTA DAS CRUZES
Nos festejos do seu Feriado Municipal, Barcelos veste o seu melhor traje

e engalana-se para os ranchos folclóricos, as bandas de música popular, os 

grupos de cantares populares, e para ver a grandiosa Procissão ao Bom 

Jesus da Cruz. O fogo-de-artifício embeleza o Paço dos Condes e todo

o centro histórico da cidade. Romaria minhota, com tasquinhas, cantares e 

alegria do povo. Vá de comboio, a estação de Barcelos está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

ESTAÇÃO: Moita

QUANDO: último fim de semana
de maio

FEIRA DE MAIO - MOITA
A Feira de Maio da Moita oferece um programa diversificado onde 

constam as tradicionais largadas de toiros na Av. Teófilo Braga,

o encontro de aficionados, tertúlias, clubes taurinos e muita música.

Evite o trânsito, vá de comboio. A estação da Moita está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
comboios urbanos de Lisboa e máquinas
de bilhetes nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Oeiras

ESTAÇÃO: Oeiras

QUANDO: maio e junho

FESTAS POPULARES
DE PINHAL NOVO
As Festas Populares de Pinhal Novo integram várias atividades: 

espetáculos, gastronomia, folclore, cortejo etnográfico, marchas 

populares, procissão, festa brava, desporto e fogo-de-artifício.

Um exemplo da identidade cultural e do dinamismo associativo

da freguesia.

FESTA DE OEIRAS
O Município de Oeiras organiza anualmente as festas do concelho,

com uma forte componente cultural, desportiva e ambiental. 

Vá de comboio até à estação de Oeiras. Evite as filas de trânsito

e as dificuldades de estacionamento. 

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

ESTAÇÃO: Barcelos

QUANDO: julho

FESTIVAL MILHÕES EM FESTA
Um festival de música que apresenta projetos musicais emergentes 

dos quatro cantos do mundo. O resultado só podia ser um festival 

muito alternativo, descontraído e inovador. Vá de comboio, a estação 

de Barcelos está próxima do parque fluvial da cidade onde decorre o 

festival.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
comboios urbanos de Lisboa e máquinas
de bilhetes nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Associação das Festas Populares de Pinhal Novo
- Desenvolvimento e Cultura Local.

ESTAÇÃO: Pinhal Novo

QUANDO: junho

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Azambuja

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal da Moita

ESTAÇÃO: Azambuja

QUANDO: maio

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

ESTAÇÃO: Barcelos

QUANDO: maio

FEIRA DE MAIO - AZAMBUJA 
Cinco dias de festa brava e afición, onde não faltam as atividades 

taurinas e equestres, animação popular e muita música. Motivos 

mais que suficientes para não perder a centenária Feira de Maio.

A estação da Azambuja está próxima dos locais dos principais 

eventos.

FESTA DAS CRUZES
Nos festejos do seu Feriado Municipal, Barcelos veste o seu melhor traje

e engalana-se para os ranchos folclóricos, as bandas de música popular, os 

grupos de cantares populares, e para ver a grandiosa Procissão ao Bom 

Jesus da Cruz. O fogo-de-artifício embeleza o Paço dos Condes e todo

o centro histórico da cidade. Romaria minhota, com tasquinhas, cantares e 

alegria do povo. Vá de comboio, a estação de Barcelos está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

ESTAÇÃO: Moita

QUANDO: último fim de semana
de maio

FEIRA DE MAIO - MOITA
A Feira de Maio da Moita oferece um programa diversificado onde 

constam as tradicionais largadas de toiros na Av. Teófilo Braga,

o encontro de aficionados, tertúlias, clubes taurinos e muita música.

Evite o trânsito, vá de comboio. A estação da Moita está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
comboios urbanos de Lisboa e máquinas
de bilhetes nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira

ESTAÇÃO: Vila Franca de Xira

QUANDO: primeiro fim de semana de julho

FESTAS POPULARES
DA BAIXA DA BANHEIRA
As Festas Populares da Baixa da Banheira em honra de S. José 

Operário são um momento de convívio e confraternização dos 

banheirenses.

A estação da Baixa da Banheira está próxima dos locais dos principais 

eventos.

FESTA DO COLETE ENCARNADO
O Colete Encarnado é a maior festa ribatejana. Comemora-se

no primeiro fim de semana de julho e traz a Vila Franca de Xira, todos 

os anos, milhares de aficionados e turistas (nacionais e estrangeiros), 

que fazem questão de vir participar à sua maneira nas festas que 

existem pela cidade: fandango, bailes, concertos ou largadas de touros.

A estação de Vila Franca de Xira está próxima dos locais dos principais 

eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos
de Lisboa e máquinas de bilhetes nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal da Moita

ESTAÇÃO: Baixa da Banheira

QUANDO: julho

FEIRA MEDIEVAL
DE CAMINHA
O município de Caminha organiza anualmente

no centro histórico da cidade, uma grande 

recriação medieval, a Feira Medieval de Caminha, 

onde não faltam os trovadores e jograis e suas 

cantigas de amor, amigo, escárnio e mal dizer.

Vá de comboio, a estação de Caminha está 

próxima dos locais dos principais eventos.

VÁ DE COMBOIO
ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço de
Longo Curso

ESTAÇÃO: Caminha

QUANDO: julho

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Azambuja

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal da Moita

ESTAÇÃO: Azambuja

QUANDO: maio

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

ESTAÇÃO: Barcelos

QUANDO: maio

FEIRA DE MAIO - AZAMBUJA 
Cinco dias de festa brava e afición, onde não faltam as atividades 

taurinas e equestres, animação popular e muita música. Motivos 

mais que suficientes para não perder a centenária Feira de Maio.

A estação da Azambuja está próxima dos locais dos principais 

eventos.

FESTA DAS CRUZES
Nos festejos do seu Feriado Municipal, Barcelos veste o seu melhor traje

e engalana-se para os ranchos folclóricos, as bandas de música popular, os 

grupos de cantares populares, e para ver a grandiosa Procissão ao Bom 

Jesus da Cruz. O fogo-de-artifício embeleza o Paço dos Condes e todo

o centro histórico da cidade. Romaria minhota, com tasquinhas, cantares e 

alegria do povo. Vá de comboio, a estação de Barcelos está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

ESTAÇÃO: Moita

QUANDO: último fim de semana
de maio

FEIRA DE MAIO - MOITA
A Feira de Maio da Moita oferece um programa diversificado onde 

constam as tradicionais largadas de toiros na Av. Teófilo Braga,

o encontro de aficionados, tertúlias, clubes taurinos e muita música.

Evite o trânsito, vá de comboio. A estação da Moita está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Azambuja

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal da Moita

ESTAÇÃO: Azambuja

QUANDO: maio

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

ESTAÇÃO: Barcelos

QUANDO: maio

FEIRA DE MAIO - AZAMBUJA 
Cinco dias de festa brava e afición, onde não faltam as atividades 

taurinas e equestres, animação popular e muita música. Motivos 

mais que suficientes para não perder a centenária Feira de Maio.

A estação da Azambuja está próxima dos locais dos principais 

eventos.

FESTA DAS CRUZES
Nos festejos do seu Feriado Municipal, Barcelos veste o seu melhor traje

e engalana-se para os ranchos folclóricos, as bandas de música popular, os 

grupos de cantares populares, e para ver a grandiosa Procissão ao Bom 

Jesus da Cruz. O fogo-de-artifício embeleza o Paço dos Condes e todo

o centro histórico da cidade. Romaria minhota, com tasquinhas, cantares e 

alegria do povo. Vá de comboio, a estação de Barcelos está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

ESTAÇÃO: Moita

QUANDO: último fim de semana
de maio

FEIRA DE MAIO - MOITA
A Feira de Maio da Moita oferece um programa diversificado onde 

constam as tradicionais largadas de toiros na Av. Teófilo Braga,

o encontro de aficionados, tertúlias, clubes taurinos e muita música.

Evite o trânsito, vá de comboio. A estação da Moita está próxima dos 

locais dos principais eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos do Porto

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Guimarães
e Centro Cultural de Vila Flor.

ESTAÇÃO: Guimarães

QUANDO: primeiro fim de semana 
de agosto

FESTAS DA CIDADE
E GUALTERIANAS
São Guálter foi um religioso franciscano enviado em missão a Portugal 

no início do século XIII por São Francisco de Assis, sendo o padroeiro 

da cidade de Guimarães. As Festas Gualterianas, em sua honra, 

decorrem desde 1906 e são marcadas pelo Cortejo do Linho, pela 

Batalha das Flores e, como é tradição, encerram com a Marcha 

Gualteriana: são 4 dias de música, alegria e muita animação,

com o fogo-de-artifício a abrilhantar as noites. A estação

de Guimarães situa-se a menos de 15 minutos a pé dos locais onde 

se realiza a Feira, sendo o comboio o ideal para evitar problemas

de trânsito e estacionamento. 

Mais informações em www.guimaraesturismo.com

FESTAS POPULARES
DO BARREIRO
Realizam-se há mais de 100 anos em honra da padroeira Nossa 

Senhora do Rosário. Estas animadas festas são o resultado

do associativismo económico, cultural e desportivo da cidade do Barreiro. 

Evite o trânsito, vá de comboio. A estação do Barreiro está próxima 

dos locais dos principais eventos.

VÁ DE COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos
de Lisboa e máquinas de bilhetes nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal do Barreiro

ESTAÇÃO: Barreiro

QUANDO: agosto

FESTAS E ROMARIAS
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Azambuja

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal da Moita

ESTAÇÃO: Azambuja

QUANDO: maio

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

ESTAÇÃO: Barcelos
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COMBOIO
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ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

ESTAÇÃO: Entroncamento ou Tomar

QUANDO: setembro

ESTÁTUAS VIVAS
O festival decorre em Tomar (no centro histórico e no Castelo 

Templário), Dornes (Ferreira do Zêzere) e Castelo de Almourol 

(Vila Nova da Barquinha) e tem como tema Viagem à Idade 

Média - Na Rota dos Templários: 27 estátuas humanas recriam 

a animação e ambiência medieval, interagindo continuamente 

com o público.

Vá de comboio, a estação de Tomar está próxima dos locais dos 

principais eventos. Também pode sair na estação de Entroncamento 

para chegar aos outros locais do evento.

VÁ DE COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

FESTAS POPULARES
DE PALMELA
A Festa das Vindimas, em Palmela, oferece um cartaz recheado 

de espetáculos e animação: provas e concursos de vinhos, 

exposições, eventos desportivos, feira, diversões, as tradicionais 

celebrações do cortejo alegórico, largadas de toiros e o afamado 

espetáculo pirotécnico sobre a vila.

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos
de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Palmela

ESTAÇÃO: Palmela

QUANDO: agosto e setembro

FESTAS E ROMARIAS
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PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal da Moita

ESTAÇÃO: Moita

QUANDO: setembro

FEIRA AFONSINA
Em 1125, D. Afonso Henriques arma-se cavaleiro a si próprio,

em Zamora e, em 1128 dá início ao governo do Condado 

Portucalense. A Feira Afonsina convida vimaranenses e visitantes 

a viajar até à época do Condado Portucalense e a reviver momentos 

únicos da fundação da nacionalidade, vestindo-se

a cidade-berço a rigor, evocando a História, a gastronomia

e a cultura local, com mostras, atuações de rua e recriações 

históricas do ambiente vivido em Guimarães na Idade Média. Nos 

Claustros do antigo Convento de Santa Clara, delicie-se com

a amostra de doces e bebidas conventuais, vindas de todo o país. 

Evite os problemas de trânsito e de estacionamento, venha

de comboio. A estação de Guimarães situa-se a menos de 15 

minutos a pé dos locais onde se realizam os festejos.

Mais informações em www.guimaraesturismo.com                 

VÁ DE COMBOIO

VÁ DE COMBOIO

FESTAS DA MOITA
As Festas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, são dez 

dias com muitas iniciativas ligadas a atividades taurinas

e festivais de música, destacando-se também as atividades 

religiosas, ligadas ao rio. São as festas com maior projeção

a sul do Tejo.

A estação da Moita está próxima dos locais dos principais eventos. 

Evite o trânsito, vá de comboio.

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios
urbanos do Porto

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Guimarães

ESTAÇÃO: Guimarães

QUANDO: segundo fim de semana 
de setembro

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço comboios urbanos
de Lisboa e máquinas de bilhetes
nas estações

FESTAS E ROMARIAS
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SABORES E GASTRONOMIA
Faça uma viagem inesquecível pelos sabores da gastronomia
portuguesa e delicie-se com verdadeiras iguarias nacionais.

Sugestões de lazer em cp.pt e      
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Rota da Lampreia

Rota dos Sabores Tradicionais

Festa das Cavacas

Festival da Cereja de Resende

Feira do Vinho do Dão

Feira da Maçã
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SABORES E GASTRONOMIA

ROTA DA 
LAMPREIA
Uma viagem pelos sabores 
tradicionais de Belver.
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PROGRAMA
Programa de um dia, com saída de Lisboa ou Covilhã e destino a Barragem 

de Belver ou Alvega-Ortiga e volta.

Para poder provar esta iguaria, a CP tem descontos para grupos

e marca-lhe o almoço num dos restaurantes à escolha: restaurante 

“O Pescador”, em Mação (inclui transporte gratuito da estação

de Alvega-Ortiga até ao restaurante), ou no restaurante “A Lena”, 

no apeadeiro da Barragem de Belver.

Pegue em si e num grupo animado de amigos, 

junte uma viagem de comboio até à belíssima 

região de Belver, acrescente uma gastronomia 

rica em pratos típicos de lampreia e sirva

a gosto.

PROGRAMA 
COMBINADO

ONDE COMPRAR
gruposLC-RG@cp.pt
Telefone / dias úteis - 249 132 752 / 919 988 775

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Parque de estacionamento de Lisboa - Oriente para clientes Intercidades.
Restaurantes “O Pescador” e “A Lena”.

Vila Franca de Xira

Santarém
Entroncamento

Abrantes
Lisboa - Santa A

polónia

Lisboa - Oriente

Alvega-Ortig
a

Belver
Barragem Belver

Rodão
Castelo Branco

Fundão
Covilhã

ESTAÇÃO: Belver

QUANDO: de fevereiro a abril

INCLUI: viagem em comboio 
Regional ou Intercidades, 
transfer e reserva dos 
restaurantes.
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ROTA DE SABORES 
TRADICIONAIS
Vá a Évora deliciar-se com a Rota de Sabores 
Tradicionais, a grande festa da cozinha e dos 
produtos alentejanos, com provas de produtos, 
visitas, e outros eventos.

VÁ DE 
COMBOIO

PROGRAMA
Viaje no Intercidades até Évora e aproveite os descontos de 50% para grupos 

de 3 a 9 pessoas ao fim de semana e 20% de desconto para jovens até aos 

25 anos, nas viagens de comboio. Nos restaurantes aderentes beneficie do 

desconto por ser cliente CP. 

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
gruposLC-RG@cp.pt

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Parque de estacionamento de Lisboa – Oriente e Pragal. Linha Azul e léguas Mágicas – 
Transportes rodoviários que o levam ao centro histórico da cidade. Hotel Íbis. Desconto CP 
nos restaurantes aderentes.

ESTAÇÃO: Évora

QUANDO: de janeiro a abril

Entrecam
pos

Sete Rios

Lisboa - Oriente

Pragal
Pinhal Novo

Vendas Novas

Casa Branca

Évora

SABORES E GASTRONOMIA
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ESTAÇÃO: Ermida

QUANDO: junho

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
de Longo Curso

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Resende.

ESTAÇÃO: Aregos 

QUANDO: abril

FESTA DAS CAVACAS
Todos os anos o Pavilhão Multiusos de Caldas de Aregos é palco da 

Festa das Cavacas. Uma iniciativa do Município para celebrar as 

suas afamadas cavacas e um pretexto para fazer uma grande festa 

da doçaria tradicional e da música popular, junto a uma das mais 

belas paisagens da margem sul do Rio Douro.

Produtores do concelho reúnem-se no local, em stands de venda 

próprios, numa festa onde os visitantes têm a oportunidade única 

de saborear receitas passadas de geração em geração e acompanhá-las 

com vinhos da região.

Vá de comboio Regional ou InterRegional da linha do Douro até Aregos. 

Na Barca D’Aregos tem tranfer até Caldas de Aregos.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE 
COMBOIO

FESTIVAL DA CEREJA
DE RESENDE
Venha provar as primeiras cerejas do ano, aproveitar os preços especiais 

e uma série de atrações culturais e recreativas ligadas

à cereja. Sempre com muita música, o Festival culmina no fantástico 

cortejo temático de domingo à tarde.

Vá de comboio Regional da linha do Douro até Ermida. Existe transfer 

rodoviário até Resende e volta com preço especial para clientes CP.

SABORES E GASTRONOMIA
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ONDE: Régua

QUANDO: setembro

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço Longo Curso
cp.pt, 808 208 208,
gruposLC-RG@cp.pt

ONDE COMPRAR
Bilheteiras com serviço
Longo Curso

PARCEIROS E DESCONTOS ASSOCIADOS
Câmara Municipal de Armamar

FEIRA DO VINHO DO DÃO
A Feira do Vinho do Dão é o principal evento da Região Demarcada 

do Vinho do Dão, um espaço de encontro para produtores

e apreciadores de vinho, onde não falta a exposição de outros 

produtos regionais e sua degustação, provas de vinho orientadas 

por conceituados escanções, provas de Queijo Serra da Estrela, 

Azeite, Mel e Chocolate, sessões de cozinha ao vivo para adultos 

e cozinha infantil, com o objetivo de alertar para os benefícios de 

uma alimentação saudável.

A animação de elevada qualidade é também uma constante, 

desenvolvendo-se atividades lúdicas e de desporto, incluindo 

animação infantil, arruadas, espetáculos de malabarismo, 

torneios de futebol, maratona de BTT e atuações de ranchos 

folclóricos e fanfarras.

VÁ DE 
COMBOIO

VÁ DE 
COMBOIO

FEIRA DA MAÇÃ
A Feira da Maçã em Armamar é o local ideal para comprar maçãs 

deliciosas a preços especiais, oferecendo-lhe ainda uma rica amostra 

de atividades e stands com representantes da indústria e agricultura 

da região e a atuação de vários grupos musicais. Viagem em comboio 

Regional até à Régua. As ligações a Armamar são asseguradas por 

viaturas da Câmara Municipal.

ESTAÇÃO: Nelas

QUANDO: setembro

SABORES E GASTRONOMIA
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Viagens de grupo a €1

Viagens de grupo a €2

50%  desconto ao fim de semana 
(mínimo 3 pessoas) 

10 + 1 Viagens

10 Viagens pelo preço de 9

 Descontos viagens de Grupo 
(mínimo 10 pessoas)

Bilhete Web €24,20 Lisboa-Madrid

Lisboa Card

Train & Bus

Lisboa Viva
(descontos em vários parceiros)

Bilhete CP24

Urbanos de Lisboa Urbanos do Porto Alfa Pendular Intercidades Regional Internacional

DESCONTOS

Para além de todos estes programas, aproveite também os descontos e outras vantagens que a CP lhe oferece, 

disponíveis através das bilheteiras nas estações, em cp.pt ou através do Call Center 808 208 208.
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VANTAGENS

Parques Estacionamento 

Rent-a-Car

Hotéis

Carristur - Circuitos Turísticos em autocarro 

Douro Acima - Circuitos Turísticos em autocarro

Museu Berardo

Oceanário

Portugal dos Pequeninos

Zoomarine 

Luso Aventura

FIL e EXPONOR

MSC CRUZEIROS

Casa da Música

Cruzeiro de Barco - 6 pontes

Urbanos de Lisboa Urbanos do Porto Alfa Pendular Intercidades Regional Internacional

Lisboa, Porto, Braga e Pragal

rede nacional

rede nacional

Lisboa, Porto, Coimbra e Braga

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Coimbra

Algarve

F. Foz e Albufeira

Lisboa e Porto

circuitos internacionais

Porto

Porto
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Sugestões de lazer em cp.pt e      
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