
 

 

PASSEIO GUIADO 

“FESTAS SÃO GONÇALINHO - AVEIRO” 

 

7 de JANEIRO 
PARTIDA: 08H30 

Neste dia, visitaremos Aveiro, terra dos Moliceiros, das salinas e Ovos moles, para assistirmos a uma das mais remotas festividades portuguesas, as festas de 

São Gonçalinho.. Todos os anos, no fim de semana mais próximo de 10 de Janeiro, dia dedicado a São Gonçalinho, o mais típico bairro aveirense,   

o belo bairro da Beira-Mar, acolhe as tradicionais estas em honra ao Santo, promovidas pela Mordomia de São Gonçalinho.. 

Celebração muito peculiar, que desde há séculos diverte novos e menos novos, a festividade é marcada pelo pagamento de promes sas ao Santo,  

agradecendo o seu poder de cura para as doenças, particularmente as ósseas, bem como a sua imensa capacidade de resolver problemas conjugais e 

amorosos, e de arranjar namoro para os encalhados.. 

Um dos pontos altos da esta são os muitos quilos de cavacas doces que se atiram da cúpula da Capela de São Gonçalinh o, e que são recolhidas de todas as 

formas pelo muito público que assiste, com as mãos, com redes, guarda chuvas e qualquer tipo de objecto que sirva para o efeito..  Entre muitos outros 

destaques que ocorrem nesta esta surpreendente, de referir a delirante "Dança dos Mancos", assim como a Entrega do Ramo, acontecimento..  

Venha desfrutar de um dia fantástico e muito divertido, a festejar o maior acontecimento de cultura popular aveirense,  

e levar com umas deliciosas cavacas nessa cabecinha ! 

 
** A actividade poderá ser adiada no caso de condições meteorológicas adversas.  

 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 

Preços: 
  Crianças 

Até 9 Anos 
Adultos 

(a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 37,00 € 49,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     50,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 39,00 € 51,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS 

NOTA: Os preços incluem viagem em autocarro, almoço com bebidas, visita à festa de São Gonçalinho e eventos associados do dia,  

Guia Alma At Porto e seguros. 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: 08h30 – Tribunal da Relação do Porto (Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal) 

Chegada: 20h00 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS : 
DIA 22 DE DEZEMBRO  

  

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e idade das crianças. 
  

Pagamentos:  
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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