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O Museu Vista Alegre  
A visita guiada ao Museu Vista Alegre convida a uma viagem pelo mundo das artes decorativas e da 
indústria cerâmica.  
o Museu, recentemente objeto de uma profunda ampliação e requalificação, dedica-se a promover a 
apreciação e interpretação do património industrial da Fábrica e ainda o percurso histórico da sua 
comunidade operária.  
Foi considerado em 2017, pela Associação Portuguesa de Museologia, menção honrosa "Melhor Museu 
Português", e prémios "Merchandising Cultural" e "Trabalho de Museologia".  
 
A Capela da Nossa Senhora da Penha de França 
Edificada em finais do século XVII, está classificada como Monumento Nacional.  
Das suas características mais marcantes destacam-se o túmulo de D. Manuel de Moura Manuel, e ainda 
a Árvore de Jessé pintada no teto, uma das maiores e mais perfeitas que se conhecem na Europa. 
 
O Bairro Operário  
A partir do Largo da Fábrica, embarque numa viagem ao passado, relembrando pessoas, conhecendo 
espaços por onde o tempo passou, e descobrindo que há sempre novas histórias para contar.  
A construção do Bairro iniciou-se em 1824 e é constituído por diferentes tipologias de moradias, 
integrando o Teatro, o Refeitório ou a Creche.  
 
O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) 
O MMI é testemunho da forte ligação dos Ílhavos ao mar e à Ria de Aveiro e lugar de memória dos 
ilhavenses. A pesca do bacalhau nos mares da Terra Nova e Gronelândia, as fainas da Ria e a diáspora 
dos Ílhavos ao longo do litoral português são as referências patrimoniais do Museu. Em 2001 foi 
renovado e ampliado, passando a habitar num belo edifício de arquitetura moderna. 
 
O Aquário dos Bacalhaus 
Consiste numa atraente exposição de património biológico dedicado à espécie Gadus morhua, o 
bacalhau do Atlântico, que podemos considerar “o nosso bacalhau”, aquele que os portugueses pescam 
e consomem há vários séculos. Plenamente inserido no percurso expositivo do Museu, o Aquário 
completa o discurso histórico e memorial da Faina Maior oferecendo ao público uma experiência de 
conhecimento e lazer incomparável. 
 
O Navio-Museu Santo André  
Ílhavo é também conhecido pelas suas Praias da Barra, com o seu farol imponente, um dos mais altos 
da Europa, e da Costa Nova, com os coloridos Palheiros às riscas, tantas vezes representados no 
artesanato local. É ali que vamos encontrar o Navio-Museu Santo André que fez parte da frota 
portuguesa do bacalhau e pretende ilustrar as artes do arrasto.  
 
 
Inscrição: 60,00€, com pagamento no ato da inscrição e lugar atribuído pela ordem de pagamento. 
Mínimo de 40 inscrições, até 15 janeiro.  
Inclui: Transporte em autocarro, visitas guiadas, almoço e seguro AP Grupo.  
Não dispensa a consulta das Condições de Participação. Programa provisório 
 


