
Congresso Internacional Mundos em Mudança - Universidade de Aveiro, 20 a 22 de julho de 2022 

 

Tabela com algumas sugestões de alojamento 

Outros hotéis, na cidade de Aveiro, serão facilmente encontrados na web. 

A tabela de preços indicada é para congressistas da UA - no ato da reserva, deve mencionar o nome do congresso. 

Hotel Endereço Telefone Página web 
Preço por noite com 
pequeno almoço 

Afonso V*** 
R. de Dr. Manuel das Neves, 
3810-101 Aveiro 

+351 234425191 https://www.hotelafonsov.pt/index.php/pt/  
Single: 44 € 
Duplo: 58 € 

Aveiro 
Center*** 

R. da Arrochela 6, 3810-052 
Aveiro 

+351 234380390 
 

https://www.grupoalboi.com/pt/Hotel-Aveiro-Center/home 
Single: 60 € 
Duplo: 70 € 

Moliceiro**** 
R. Dr. Barbosa de Magalhães 
15/17, 3800-154 Aveiro 

+351 234377400 https://www.hotelmoliceiro.pt/ 
Single: 75 € 
Duplo: 99,50 € 

Salinas*** 
R. da Liberdade 10, 3810-126 
Aveiro 

+351 234404190 https://www.grupoalboi.com/pt/Hotel-Salinas/Home 

Standard single: 60 € 
Duplo: 70 € 
Estúdio standard single: 65 € 
Twin: 80 € 

 

Nota Importante: Sendo o Congresso num mês já com muito turismo, aconselhamos a que faça a sua reserva o mais cedo possível 

 

Como chegar à Universidade de Aveiro 

Se viajar de avião: 

– Se chegar de avião por Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado, poderá utilizar o metro (linha vermelha) para a Estação do Oriente, de onde partem 
os comboios Alfa e Intercidades; quase todos param em Aveiro. 

– Se chegar pelo Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro, pode viajar de metro entre este aeroporto e a estação de comboios de Campanhã de onde 
partem os comboios Alfa e Intercidades; quase todos param em Aveiro. 

O metro também o levará à estação de São Bento, de onde partem os comboios Urbanos para Aveiro, com muita frequência e com preços 
económicos 

https://www.aeroportolisboa.pt/pt/lis/home
https://www.metrolisboa.pt/
http://www.cp.pt/cp/homeTimetable.do?lang=pt
http://www.ana.pt/pt-PT/Aeroportos/Porto/Porto/Paginas/HomePorto.aspx
http://www.metrodoporto.pt/
http://www.cp.pt/cp/homeTimetable.do?lang=pt
file:///C:/Users/lmoutinho/Downloads/metro
https://www.cp.pt/StaticFiles/horarios/urbanos-porto/comboios-urbanos-porto-aveiro.pdf


Se viajar de carro 
– Quem vem de Sul pela A1, deve sair em Aveiro-Sul/Águeda (saída 15) e seguir pela EN235 até ao campus. 

– Quem vem de Norte pela autoestrada A1, deve sair para Aveiro pela A25. Na A25 existem duas saídas para a cidade: Aveiro-Norte e, alguns 
quilómetros depois, Aveiro. Para quem se dirige para a Universidade de Aveiro a mais aconselhável é esta última. 
 

À chegada 
Para se orientar na cidade, poderá utilizar o seguinte Mapa da Cidade e para se orientar no campus da Universidade de Aveiro, poderá utilizar o 
seguinte Mapa do Campus. 

 
Refeições e cafetaria no campus 
 
– Autocarrobar 
– Bar dos Funcionários 
– Bares dos departamentos 
– Cantinas e Restaurante Universitário 
– Snack Bar self-service 
 

Locais do Congresso 
No Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Portugal (salas a indicar no programa) 

 

http://maps.google.pt/maps?f=q&source=s_q&hl=pt-BR&geocode=&q=Aveiro&sll=39.639538,-7.849731&sspn=8.676566,19.775391&ie=UTF8&z=11
https://www.ua.pt/file/57160

