


Quem Somos

O Clube Viação Clássica é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2014 com o objetivo de preservar
e divulgar a memória do transporte coletivo rodoviário, por meio de um museu vivo, em que
equipamentos, veículos e documentação se juntam para perpetuar o passado da camionagem.

A atividade do Clube divide-se em duas partes essenciais que são complementares: a aquisição de viaturas
históricas e respetiva recuperação estética e funcional, e a sua dinamização quando operacionais em
eventos abertos a todos, proporcionando uma oportunidade de recordar o passado dos transportes,
permitindo às novas gerações fazer a ponte da evolução tecnológica dos meios de transporte e do papel do
transporte público na mobilidade.



A Nossa História

Agosto 2014

Fundação do Clube

Outubro 2015

Estreia 1º restauro -
640

Outubro 2016
Apresentação mini 

autocarro Dyna

Abril 2017
Resgate UTIC Europa -

1967

Julho 2017

Criação da Oficina CVC

Maio 2022

Apresentação Funchal 
265

Novembro 2019

Resgate 2 pisos

Abril 2022

Inauguração do simulador 
de condução

Pontos mais marcantes na história do Clube

Dezembro 2022

Conversas com História 
no 78 – Porto Canal



A Nossa Frota - 2022

640 Dyna Europa

313 1073 265



Oficina CVC

Abriu portas em Julho 2017 e resulta da necessidade e interesse em realizar um processo completo de 
reabilitação e recuperação dos veículos, permitindo agregar num só local estas tarefas que contam com o 
contributo de muitos sócios, bem como permite mostrar à sociedade civil as várias vertentes do processo 
de recuperação. 

Neste espaço decorre o processo de restauro a todos os níveis, desde a desmontagem e tratamento de 
chapa ate à pintura final, contribuindo para um intercâmbio entre as diversas áreas.



Oficina CVC
Trabalhos de restauro, reconstrução e 
manutenção continuada das viaturas



Oficina CVC - Futuro

A adaptação de um posto de condução de um 
autocarro real para funcionar com o simulador 

OMSI2 é um trabalho da oficina CVC que 
permite a qualquer pessoa ter a experiência de 
conduzir um autocarro real usando apenas um 

computador.



Eventos - Expo Clássicos de Guimarães e 

Semana Europeia da Mobilidade

O CVC em parceria com a Maia Transportes e Câmara 
Municipal da Maia expôs o 640 na semana da 
mobilidade, em alusão ao passado do transporte 
público.

A Expo Clássicos de Guimarães é um evento de 
referência no panorama da preservação automóvel e 
o 640 esteve presente logo após a sua inauguração.



Eventos – Paragens do Passado em Gaia

Recriação da linha 57 com visita ao Museu Auto Sueco 
e receção por parte da Junta de Freguesia de 

Madalena no terminal.
Recriação da linha 84 com subida à Torre Altice do 

Monte da Virgem.



Eventos – Porto By Night

Evento noturno, pelo Porto em ritmo descontraído, 
cruzando locais emblemáticos da cidade e com 

paragens para convívio. Devido à elevada afluência, 
foram realizadas várias sessões consecutivas.



Eventos – Conversas com História

Edição de dois episódios no Porto Canal do programa
“Conversas com História”, conduzido pelo historiador

Joel Cleto.

O programa dedicado à
carismática e antiga linha 78 que
atravessava toda a cidade do
Porto contou com um painel de
personalidades, entre as quais
Cristina Pimentel (presidente
STCP), Eduardo Vítor Rodrigues
(presidente AMP) e Miguel
Araujo (músico)



Eventos – Automobilia de Aveiro

Evento anual no qual o CVC participa durante 3 dias, 
colocando autocarros em exposição e fazendo passeios 

gratuitos pela cidade de Aveiro com pelo menos um 
deles. Adicionalmente, dispomos de um stand no 
evento onde colocamos o nosso simulador e loja.

Ao longo dos 3 dias do 
evento são transportadas 
várias centenas de pessoas, 
que estabelecem contacto 
com o Clube através do 
autocarro.



Parceiros Lista de empresas que se aliaram à nossa missão 
ao longo dos anos



clube-viacao-classica.pt


