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COMBOIO TURÍSTICO REGRESSA PARA MOSTRAR RECANTOS DE ANADIA 
 

O comboio turístico “Tschu-Tschu Anadia” está de regresso e vai realizar vários circuitos pelo 

concelho, entre os dias 1 de julho e 31 de agosto, numa iniciativa do Município de Anadia. 

Às segundas e sextas-feiras, às 17h30 e às 18h30, tem início o percurso “Anadia – Anadia”, com 

partida e chegada na Praça da Juventude, e que passa pelas localidades da Póvoa do Pereiro e 

Monsarros.  

“Anadia – Vale da Mó – Anadia” realiza-se às terças e quintas-feiras, pelas 17h30, também com 

partida e chegada na Praça da Juventude. O comboio vai até às Termas de Vale da Mó, passando pelas 

povoações da Moita, Vale de Boi, Vale da Mó, Ferreiros, e Carvalhais. 

Para dar a conhecer alguns dos principais vinhedos do concelho de Anadia, uma das opções é o 

trajeto “Curia – Curia”, com partida e chegada no Largo Dr. Luís Navega, percorrido à quarta-feira, pelas 

17h45. O comboio turístico passa por Óis do Bairro, São Lourenço do Bairro, Paredes do Bairro, São 

Mateus, e Mogofores. 

Para este efeito, os interessados podem também escolher o circuito “Anadia – Anadia”, que se 

realiza ao sábado, às 14h00 e às 16h00, com partida e chegada na Praça da Juventude. O trajeto 

contempla Mogofores, São Lourenço do Bairro, Óis do Bairro, Curia, e Monte Crasto (Anadia). 

Finalmente, aos domingos e feriados, às 14h00 e às 16h00, está disponível o percurso “Curia – 

Anadia – Curia”, com partida e chegada no Largo Dr. Luís Navega, e que leva os visitantes a Óis do 

Bairro, São Lourenço do Bairro, Paredes do Bairro, São Mateus, Mogofores, e Anadia. 

As viagens neste comboio são gratuitas, mas cada passageiro terá de obter o respetivo bilhete 

junto do “maquinista”, de acordo com a ordem de chegada. A lotação é de 28 lugares. 

O “Tschu-Tschu Anadia” proporciona, a anadienses, visitantes e turistas, uma forma diferente e 

agradável de poderem apreciar alguns dos recantos do concelho de Anadia. 
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