
MUSEU DE ÍLHAVO / AQUÁRIO DOS BACALHAUS / OXALÁ / 
CONVENTO DE STA. JOANA / PASSEIO DE BARCO NA RIA DE AVEIRO 

/ OVOS MOLES / ESTALAGEM DA PATEIRA / PASSEIO DE COMBOIO 
NO VOUGUINHA / SALPOENTE / MUSEU DA VISTA ALEGRE 

  
 
 

Um mar de experiências 
“A” é de Arte. A vibrante cidade de Aveiro continua a inspirar gerações dos 

maiores mestres da arquitetura que usam a sua paisagem urbana como 
uma tela em branco, espalhando a sua criatividade nas suas casas, museus 

e monumentos. 
 

1º Dia – Lisboa / Ílhavo / Oxalá / Pateira 
 
Concentração às 7h00 e partida às 7h30 em autocarro com destino a Ílhavo. 
Paragem para pequeno-almoço livre no percurso. Chegada e visita guiada 
ao Museu Marítimo de Ílhavo incluindo o Aquário dos Bacalhaus. Pelas 
13h00, almoço no espetacular Restaurante Oxalá em Ovar. 
Continuação para visita do Convento de Santa Joana. O Museu de Aveiro 
está instalado no antigo Convento de Jesus, da Ordem Dominicana feminina. 
Este convento, um dos mais antigos de Aveiro, remonta à 2ª metade do séc. 
XV, fundado por D. Brites Leitão e por D. Mécia Pereira. 
A princesa D. Joana, filha de Afonso V, entra nesta casa em 1472. Aqui leva 
uma vida de santidade, o que conduz à sua beatificação em 1693. O 
prestígio do convento ficou assim definitivamente associado à presença da 
Princesa Santa Joana e ao seu culto religioso.  
Seguimos para um passeio de moliceiro na Ria de Aveiro. Visita à 
fábrica de ovos moles com degustação e Work Shop. Continuação para 
a Estalagem da Pateira. Alojamento e Jantar. 
Animação com Folclore, bolo convívio e discoteca. Alojamento. 
 

 
2º Dia – Pateira / Vouguinha / Vista Alegre / Lisboa 
 
Pequeno-almoço na Estalagem. Saída para a estação e passeio no 
Comboio Histórico Vouguinha. Este comboio assenta na sua composição 
invulgar – uma carruagem de origem belga de 1908, outra fabricada na 
Alemanha em 1925 e outra made in Portugal, construída no Porto em 1913. 
Todas diferentes, todas iguais: veículos vintage em madeira, com os típicos 
varandins de ferro que são o lugar preferido para muitos passageiros 
viajarem (e fotografarem), mas com interiores diferentes na decoração, 
materiais e disposição dos assentos. A viagem decorre entre Aveiro e 
Macinhata do Vouga, onde os passageiros têm uma hora e meia para visitar 
o museu ferroviário, que possui um espólio com peças únicas de material de 
via estreita. À chegada é oferecida uma bebida e durante a viagem os 
passageiros recebem alguns doces regionais (pastéis de Águeda). Há 
também animação a bordo. 
Depois do passeio Almoço no Restaurante Sal Poente. 
Continuação para visita do Museu da Vista Alegre. 
Após a visita, início da viagem de regresso. Paragens técnicas no percurso. 
Chegada a Lisboa e fim da viagem e dos nossos serviços. 

Lazer e Tempos Livres/Sul REGIÃO DE AVEIRO 

Programa 

4 a 5 de maio de 2019 



  
 Sócios Efetivos e Auxiliares:  245€                           Suplemento Individual:  25€ 
 
Outros Convidados:                  260€                           Suplemento Individual:  25€ 
 
O débito poderá ser fracionado em 5 vezes: em 25 de fevereiro, 25 de março, 24 de abril, 24 de 
maio e 25 de junho de 2019. 
 
O débito único será efetuado em 24 de abril de 2019. 
 
Incluído: 
Circuito em autocarro conforme itinerário; 
Portagens, parques e despesas de motorista; 
Alojamento na Estalagem Pateira de Fermentelos (ou similar) em quartos duplos ou singles com 
casa de banho privada; 
Folclore e bolo convívio na 1ª noite; 
Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do 2º dia conforme programa: 1 almoço no Oxalá, 1 
almoço no Restaurante Salpoente e 1 jantar na Estalagem, com bebidas nas refeições; 
Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo; 
Aquário dos Bacalhaus; 
Visita do Museu da Vista Alegre; 
Passeio no Comboio Histórico do Vouguinha com doces regionais e animação musical; 
Visita ao Museu de Aveiro – Convento Santa Joana; 
Passeio de moliceiro na Ria de Aveiro; 
Degustação de Ovos Moles e Workshop de Ovos Moles; 
Acompanhamento por delegado da nossa organização; 
Seguro Bus Portugal; 
Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva. 
 
Desistências: 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de 50€, a título 
de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador, 
caso não se consiga substituição em tempo útil. 
 
Inscrições limitadas até 15 de fevereiro de 2019. 
 
A 18 de fevereiro informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas. 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
 

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer 
com qualquer dos participantes durante esta viagem, assim como alterações ao programa que 
venham a acontecer por razões imprevistas, ou outras que possam pôr em risco a sua segurança. 

Custos 

AVEIRO FICHA DE INSCRIÇÃO 

Lazer e Tempos Livres/Sul REGIÃO DE AVEIRO 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000037323

