SPGL – DEPARTAMENTO DE PROFESSORES E EDUCADORES APOSENTADOS

Visita a Aveiro – ao encontro da faina
marítima e de Bernardo Santareno
De 23 a 26 de Abril
Preço – 275€ (inclui: transporte, seguro de
viagem, dormida em quarto duplo no Hotel As
Américas****, 5 refeições, passeios, visitas e
entradas nos museus conforme programa).
Suplemento de quarto individual: 96€

INSCRIÇÕES ATÉ 18 DE MARÇO
DIA 23 – Lisboa-Aveiro
9h – Partida de Sete Rios, junto à entrada do Zoo.
12.30h - chegada a Aveiro e Almoço no Restaurante Mercantel
15h – Visita guiada ao Museu de Aveiro/S. Joana
16.30h - visita guiada ao Museu de Arte Nova, sedeado num dos imóveis mais
emblemáticos do património desta corrente artística, é o centro interpretativo da extensa
rede de motivos Arte Nova disseminados por toda a cidade de Aveiro.
A visita a este núcleo não fica completa sem a visita à casa de Chá, situada no rés-do-chão.
Durante o dia com um ambiente mais calmo e relaxante permitindo tirar partido da beleza do
próprio edifício, transforma-se à noite num dos bares mais animados da cidade.
17.30h – Passeio pedonal no Rossio
18.00h - Ida para o Hotel As Américas - distribuição dos
quartos. Jantar livre
DIA 24 – Aveiro-Costa Nova-Ílhavo-Aveiro
9h - Praia da Costa Nova - passeio pedonal
11.30h - Visita guiada ao Museu da Vista Alegre e Capela
13h – Almoço no restaurante Casa Abílio Marques
15h – Passeio Pedonal – Roteiro Religioso - com visita a várias capelas e término na Sé de
Aveiro
18h – Sessão de “O Meu Livro Quer Outro Livro” na biblioteca da Escola Secundária
Mário Sacramento: Evocação de Bernardo Santareno - o Homem e a Obra… denúncia,
grito e alvorada!!
20h - Jantar-convívio comemorativo do 25 de Abril no
restaurante Doutores e Engenheiros
DIA 25 – Aveiro-Gafanha da Nazaré-Aveiro

9.30h –Passeio de Barco Moliceiro pelos canais urbanos da cidade de Aveiro: Canal
Central, Canal das Pirâmides, Canal do Cojo e Canal de S. Roque.
10.30h - Visita Guiada às salinas: percurso por toda
a marinha, sempre na companhia de um marnoto,
para aprender um pouco mais sobre a história da
Noeirinha, como é produzido o Sal, quais as alfaias
que os marnotos utilizam e muitos outros factos sobre
o sal e sobre Aveiro.
12.30h – Almoço no restaurante a Cave
14.30h - Visita ao Museu Marítimo
17.00h – Visita ao bacalhoeiro Navio-Museu Santo André.
18.00h – Participação no Programa comemorativo organizado pela Comissão Popular
do 25 de abril de Aveiro.
DIA 26 – Aveiro-Ovar-Válega-Avanca-Lisboa
9h – Partida para OVAR, cidade-museu do azulejo
9.30h - Passeio pedonal temático – o azulejo
12h - Visita à Igreja Paroquial da Válega
13h - Almoço no restaurante O Teimoso
15h - Visita à Casa-Museu Egas Moniz em Avanca.
16h – Regresso a Lisboa
Chegada a Lisboa cerca das 20h

