
I Jornadas Open Source - Como chegar a Aveiro 

VIAJAR DE COMBOIO 

A partir do Porto 
Para além dos comboios Intercidades e Alfa Pendular, a CP tem comboios Urbanos 
a partir do Porto. A viagem demora cerca de 40 minutos em Alfa pendular ou 
Intercidades e cerca de 1 hora num Urbano. 
Consulte aqui os horários dos comboios. 
  

A partir de Coimbra 
Tem ao dispor comboios Intercidades e Alfa Pendular, assim como comboios 
Regionais a partir do Coimbra. A viagem demora cerca de 30 minutos em Alfa 
pendular ou Intercidades e cerca de 1 hora num Regional. 
Consulte aqui os horários dos comboios. 
  

A partir de Lisboa 
Poderá escolher entre Intercidades e Alfa Pendular, a viagem demora entre 2h15 
minutos e 2h30 minutos. 
Consulte aqui os horários dos comboios. 
  

Como chegar ao Campus Universitário 
A partir da Estação de Comboios de Aveiro, poderá deslocar-se a pé até ao Campus 
Universitário, demorando cerca de 30 minutos. 
Se optar por um táxi, a viagem realiza-se em cerca de 10 minutos e custa perto de 
4€. 
Pode ainda viajar de autocarro, que partem da Estação em intervalos regulares, e 
passam pela Universidade de Aveiro, demorando cerca de 10 minutos. Da empresa 
MoveAveiro pode utilizar os autocarros da linha 4 (horário). 
Poderá consultar um mapa da cidade aqui. 
  

VIAJAR DE CARRO 

De Norte, pode utilizar a autoestrada A1, ou de Este, a A25. Se viajar pela A1, siga 
na direção de Lisboa e saia na primeira indicação de Aveiro, indo apanhar a A25. 
Encontrará duas saídas que o conduzirão à cidade: a primeira, com a indicação 
“Aveiro-Norte” (saída 4) e, alguns quilómetros depois, a segunda saída cuja 
indicação é apenas “Aveiro” (saída 3). Esta, é a mais indicada para chegar ao 
Campus Universitário. 

Se vier do Sul, pela autoestrada A1, siga na direção do Porto até à saída 15, “Aveiro-
Sul/Águeda”. Siga pela EN235, rumo a Aveiro, que o levará diretamente ao Campus 
universitário. Se utilizar as autoestradas A8 e A17, saia em “Aveiro-Sul” e siga a 
EN235, que o levará diretamente ao Campus Universitário. 

  

https://mailadfs.ua.pt/owa/redir.aspx?C=N1cFvFkChUexd0Zc2GmfPvIfdz43-dMIv0njN55DeOF_RiBIsws9Jmv-g_9CfsD2cYpMxmZ4bqc.&URL=http%3a%2f%2fwww.cp.pt
https://mailadfs.ua.pt/owa/redir.aspx?C=N1cFvFkChUexd0Zc2GmfPvIfdz43-dMIv0njN55DeOF_RiBIsws9Jmv-g_9CfsD2cYpMxmZ4bqc.&URL=http%3a%2f%2fwww.cp.pt
https://mailadfs.ua.pt/owa/redir.aspx?C=N1cFvFkChUexd0Zc2GmfPvIfdz43-dMIv0njN55DeOF_RiBIsws9Jmv-g_9CfsD2cYpMxmZ4bqc.&URL=http%3a%2f%2fwww.cp.pt
https://mailadfs.ua.pt/owa/redir.aspx?C=N1cFvFkChUexd0Zc2GmfPvIfdz43-dMIv0njN55DeOF_RiBIsws9Jmv-g_9CfsD2cYpMxmZ4bqc.&URL=http%3a%2f%2fwww.moveaveiro.pt%2f03horarios%2fmovebus%2flinhas%2fh_04.htm
https://mailadfs.ua.pt/owa/redir.aspx?C=N1cFvFkChUexd0Zc2GmfPvIfdz43-dMIv0njN55DeOF_RiBIsws9Jmv-g_9CfsD2cYpMxmZ4bqc.&URL=http%3a%2f%2fwww.moveaveiro.pt%2f03horarios%2fmovebus%2flinhas%2fhorarios%2flinha4h.htm
https://mailadfs.ua.pt/owa/redir.aspx?C=N1cFvFkChUexd0Zc2GmfPvIfdz43-dMIv0njN55DeOF_RiBIsws9Jmv-g_9CfsD2cYpMxmZ4bqc.&URL=http%3a%2f%2fmaps.google.pt%2fmaps%3fq%3daveiro%2bcidade%26hl%3den%26ll%3d40.634375%2c-8.643451%26spn%3d0.019378%2c0.04283%26sll%3d40.647694%2c-8.627014%26sspn%3d0.019374%2c0.04283%26hnear%3dAveiro%26t%3dm%26z%3d15


Se mesmo com estas indicações estiver perdido, contacte-nos para o número 
965560460. 
Esperamos por si! 

  

Táxis 

Se pretender um táxi, aqui ficam alguns contactos que poderá utilizar: 

Central de Táxis de Aveiro 
Telf.: 234 343 266 
Telm.: 912 355 779 / 967 055 226 

Táxi Central Rádio de Aveiro 
Telf.: 234 385 799 
Telm.: 912 677 779 / 967 462 444 

Táxis Antral de Aveiro 
Telf.: 234 423 766 

 


