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ACERT - Associação Cultural e Recreativa de Tondela
Rua Dr. Ricardo Mota 24
3460-909 TONDELA
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GPS
Latitude: 40.521464
Longitude: -8.083854

Tondela é uma cidade portuguesa do
distrito de Viseu, situada no distrito de
Viseu, região do Centro (Região das Beiras),
com cerca de 4 500 habitantes.
É a segunda maior cidade do distrito de
Viseu. Fica a 266 Km de distância de Lisboa
e a 127 Km da cidade do Porto.
PORTO

COMO CHEGAR A TONDELA A PARTIR
DO PORTO

TONDELA

Só existem ligações para Tondela a partir
do Porto de autocarro (ônibus), deste modo
deve apanhar um autocarro para a cidade
de Tondela no Terminal Rodoviário Campo
24 de Agosto no Porto.
Para quem chega de avião ao Aeroporto
Sá CarneiRo (Porto) – direções para o
Terminal Rodoviário Campo 24 de Agosto:
1. Apanhar metro na estação do Aeroporto
e sair na estação Campo 24 de Agosto.
Comprar nas máquinas de venda do
metro um bilhete Z3 (1,60€ + valor do
cartão 0,6€).

LISBOA

2. Ao sair na estação de metro do Campo
24 de Agosto, encaminhar-se para o
Terminal Rodoviário Campo 24 de Agosto
(3 minutos de distância), há indicações em
como chegar ao terminal desde a estação.
3. Pode comprar o bilhete de autocarro
para a cidade de Tondela (preço médio, só
ida – 14,70€):
no terminal de autocarros;
online: https://www.rede-expressos.pt/
4. No seguinte link pode consultar os
horários e os preços do autocarro para
Tondela: https://www.rede-expressos.pt/

Terminal Rodoviário Campo 24 de Agosto
Campo 24 de Agosto, nº 125
Porto 4300-504
41° 9’ 0.3456” N, 8° 35’ 57.0012” W

COMO CHEGAR A TONDELA A PARTIR
DE LISBOA
A partir de Lisboa, tem ligação de autocarro
(ônibus) e de comboio (trem) para Tondela ou
Santa Comba Dão, localidade mais próxima
de Tondela com estação ferroviária.
Aconselha-se a ir de comboio (trem) até
Santa Comba Dão por ser mais cómodo.
(A organização irá providenciar transporte
de autocarro/ônibus de Santa Comba Dão
para Tondela)
A) Lisboa – Tondela, ligação de comboio
(trem) para Santa Comba Dão - direções
a partir do aeroporto Humberto Delgado
(Lisboa):
1. Apanhar o metro na estação do aeroporto
e sair na estação do Oriente, local onde
fica a estação ferroviária do Oriente.
2. Preço do bilhete de metro – 1,45€ +
0,50€ cartão reutilizável
3. Apanhar o comboio(trem) na estação do
Oriente em Lisboa para a Estação de Santa
Comba Dão.
Pode comprar o bilhete de comboio(trem)
para Santa Comba Dão:
na estação ferroviária;
online: https://www.cp.pt/passageiros/
pt
Dependendo dos horários e ligações
disponíveis poderá ter de mudar de
comboio na estação de Coimbra B durante
a viagem.

Diagrama de rede de metropolitano de Lisboa
Ligação metro do aeroporto à estação ferroviária do Oriente

B) Lisboa – Tondela, ligação de autocarro (ônibus)
Apanhar o autocarro (ônibus) no Terminal Rodoviário de Sete
Rios, Lisboa para a cidade de Tondela.
Como chegar ao Terminal de Sete Rios a partir do aeroporto
Humberto Delgado (Lisboa)
Apanhar o metro na estação do aeroporto e sair na estação
Jardim Zoológico, local onde fica o terminal rodoviário de Sete
Rios, atenção para a troca de linha na estação São Sebastião.
Pode comprar o bilhete de autocarro para a cidade de Tondela
(preço médio, só ida – 15,60€):
no terminal de autocarros;
online: https://www.rede-expressos.pt/

Consulte os horários, as ligações e
os preços das viagens de comboio no
seguinte link:
https://www.cp.pt/passageiros/pt

Terminal Rodoviário de Sete Rios
Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa

Diagrama de rede de metropolitano de Lisboa
Ligação metro do aeroporto ao Terminal de Autocarros de Sete Rios

PROGRAMA / A4

DIA 5
CONHECER
9:30h
Boas-vindas do presidente da Câmara e
da Organização (Auditório ACERT)
• Apresentação da ACERT
• Visita ao Museu Terra de Besteiros
(apresentação de Tondela)
11:15h
Saída para Viseu - visita à zona histórica
de Viseu
Almoço IPV
15:00h
Apresentação da ACERT na ACERT
Jantar ACERT
• Espectáculo especial “20 Dizer” (à noite)

DIA 6
OFICINAS DE TRABALHO
Por grupos de interesse:
• Barraca dos Oleiros
• Os saberes da Cenografia (Oficina)
• Do texto ao palco
• As artes na Escola
• Caos (Viseu)
• Bombos Valhelhas - Tiago Sami Pereira
• Jantar informal na ACERT
• Museu do Falso
Jantar
Espectáculo Bombos Valhelhas

DIA 7
DISCUSSÃO
• Por grupos, perante o ocorrido,
cruzando com o campo da Educação
Artística, perante o tema ‘CULTURA, Pois,
Claro!’ (Novo Ciclo ACERT)
• Cruzada em plenário (Novo Ciclo
ACERT)
• JANTAR COMUNITÁRIO - Cozinha
Regional e prova de vinhos (à noite)
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• Espectáculo ceramistas - “Desalinhados”

