
Lazer e Tempos Livres - Sul Festa da Castanha 

29/10 a 01/11/2015 Festa da Castanha

1º Dia - 29 out. (quinta) - Lisboa | Viseu | Peso da Régua

Em hora e local a informar, partida em autocarro privado com destino a Viseu. Paragem técnica durante o percurso.
Chegada e visita ao centro histórico de Viseu, nomeadamente ao Cruzeiro no Adro da Sé, a Fonte das 3 Bicas e a Igreja
da Misericórdia, com almoço no restaurante “O Martelo”. Viseu está associada à figura de Viriato, já que se pensa que
este herói lusitano tenha talvez nascido nesta região. Depois da ocupação romana na península, seguiu-se a elevação da
cidade a sede de diocese, já em domínio visigótico, no séc. VI. Já no séc. XIV, durante a crise de 1383-1385, a cidade de
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Programa

Viseu foi atacada, saqueada e incendiada pelas tropas de Castela e D. João I mandou erigir um cerco muralhado defensivo
- do qual resta pouco mais que a Porta dos Cavaleiros e a Porta do Soar, para além de escassos troços de muralha - que
seriam concluídos apenas no reinado de D. Afonso V - motivo pelo qual a estrutura é conhecida pelo nome de muralha
afonsina - já com a cidade a crescer para além do perímetro da estrutura defensiva. Após o almoço, visita ao Museu
Grão Vasco, a construção do Paço dos Três Escalões, com início a 6 de julho de 1953, no local do paço episcopal, deve-
se à necessidade de criar na cidade um seminário ou um colégio para a formação do clero. Embora se desconheça a
autoria do projeto, é legítimo apontar para uma origem castelhana, à semelhança do que sucedeu com o desenho da
fachada da Catedral, encomendado alguns anos mais tarde a um arquiteto de Salamanca. O imponente edifício granítico,
cujo último piso terá sido acrescentado já no séc. XVIII, mantém uma relação singular entre sobriedade e
monumentalidade, sobretudo através da extensa fachada Norte, em cujo efeito cenográfico se configura e desenha a
própria cidade O projeto de intervenção de que foi objeto entre 2001 e 2003 de autoria do arquiteto Eduardo Soutoprópria cidade. O projeto de intervenção de que foi objeto, entre 2001 e 2003, de autoria do arquiteto Eduardo Souto
Moura, libertou o interior dos muitos elementos opostos e desvirtuantes, e adaptou-se às exigências de um programa
museológico novo. Continuação da viagem até Peso da Régua, onde iremos visitar o Museu do Douro. Check-in no
hotel da Régua 4**** ou similar. Em hora a combinar, iremos seguir para a Estação Ferroviária, onde o primeiro
comboio chegou no dia 14 de julho de 1879. Jantar no Restaurante “Cacho D´Oiro”. Regresso ao hotel. Alojamento.

2º Dia - 30 out. (sex.) - Peso da Régua | Sra. da Lapa | Lamego

Após o pequeno-almoço, visita à Estação Arqueológica da Fonte do Milho e partida com destino a Lamego. Breve
paragem no Santuário de N. S. dos Remédios, podendo percorrer a longa escadaria, sendo um dos ex-libris da cidade.
Prosseguiremos para visita à Sé e Igreja de S. Pedro de Balsemão. Almoço no restaurante Vindouro. De tarde, iremos

i i i S t á i d N S h d L Di l d 1498 i h d 12prosseguir para visita ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa. Diz a lenda, que em 1498, uma pastorinha de 12 anos,
de nome Joana, muda de nascença, introduzindo-se por entre as fendas das rochas encimadas pela grande lapa; aí
encontrou uma linda imagem da Virgem, que ali teria sido escondida há mais de quinhentos anos por umas religiosas
fugindo a uma perseguição. Ao regressar a Lamego, visitaremos uma das propriedades do Douro mais características -
Quinta da Pacheca. Passaremos pelas caves e adegas, onde a área vinhateira é praticamente plana, o que proporciona
uma experiência singular numa região com imensos declives. Teremos a oportunidade de conhecer processos de produção
e estágio dos seus vinhos, com uma degustação de vinhos da quinta. Jantar no restaurante da Quinta da Pacheca.
Regresso a Lamego. Alojamento no hotel Lamego 4**** ou similar.

3º Dia - 31 out. (sáb.) - Lamego | Tarouca | Sernancelhe | Lamego

Após o pequeno-almoço, saída em direção a Tarouca, onde visitaremos as Caves da Murganheira com degustação de
uma taça de champagne. Após a visita prosseguiremos para Sernancelhe para uma panorâmica pelo centro histórico.
Sernancelhe foi território escolhido por várias civilizações, que por cá deixaram marcas da sua presença e permanência.
Os registos existentes permitem-nos saber que o nosso Concelho foi habitado desde a pré-história. A Romanização
também deixou muitos vestígios, assim como a época medieval e a idade moderna. Almoço no restaurante a Casa do
Avô. Restante dia livre para visita à Festa da Castanha. Em hora a combinar, regresso a Lamego. Jantar e Alojamento.

4º Dia - 1 nov. (dom.) - Lamego | Trancoso | Folgosinho | Lisboa

Após o pequeno-almoço, saída para Trancoso. As muralhas e o castelo cercam o centro histórico, sendo os mais antigos
monumentos do concelho de Trancoso A fortaleza foi reforçada por D Dinis com sete torres amuralhadas As suasmonumentos do concelho de Trancoso. A fortaleza foi reforçada por D. Dinis com sete torres amuralhadas. As suas
muralhas foram restauradas em 1173, 1282, 1530 e 1940. A Torre de Menagem, que não ocupa o centro da cidadela, é de
configuração rara, em forma de pirâmide truncada, possui uma janela árabe, com um arco de volta de ferradura. Esta
torre, no tempo do domínio árabe seria a torre albarrã, onde se guardaria o tesouro do califado e o resultado das pilhagens
efetuadas. O castelo possui restos de uma torre, que foi capela da cidadela sob a invocação de Santa Maria Madalena.
Este castelo, onde os Templários tinham recebido por doação, e as muralhas que circundam a vila está classificado como
Monumento Nacional desde 8 de junho de 1921. Após visita iremos prosseguir para Folgosinho.

Visita ao centro histórico, nomeadamente ao Castelo, sendo considerado uma joia preciosa e rara, talvez única, de puro
quartzo branco-rosado engastada na granítica e majestosa Serra da Estrela.
O Castelo domina, altaneiro, o Vale do Mondego, num horizonte imenso, inúmeras e graciosas povoações e junto dele
se aconchegaram os primeiros habitantes desta antiquíssima vila serrana Não esquecendo o Pelourinho símbolo dase aconchegaram os primeiros habitantes desta antiquíssima vila serrana. Não esquecendo o Pelourinho, símbolo da
autonomia e liberdades concelhias, outorgadas pelos Forais dos nossos primeiros Reis. Passando pela Igreja Matriz de
Folgosinho, onde se celebra a festa em honra de N. S. do Socorro, no 1.º domingo de setembro. Almoço no restaurante
“O Albertino”. Regresso a Lisboa, com paragem técnica durante o percurso. Chegada ao final do dia.



Lazer e Tempos Livres - Sul Festa da Castanha 

VALORES E CONDIÇÕES:

Sócios Efetivos e Auxiliares: 388,00 €;                           Suplemento Individual: 70,00 €.
Outros Sócios Auxiliares:      408,00 €;                           Suplemento Individual: 70,00 €.

Débito poderá ser fracionado em 6 (seis) vezes, em 24 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 23 de outubro, 25 de novembro 
e 23 de dezembro.

Custos

Débito único em 23 de outubro.

Incluído:

 Transporte privativo em autocarro de turismo, consoante percurso descrito em “itinerário detalhado”;
 Acompanhamento em toda a viagem por uma guia oficial;
 Bolsa de documentação e livro de viagem contendo material informativo sobre os locais a visitar;
 4 Dias / 3 noites em alojamento em hotéis de 4****, ou similares, com programa em regime de pensão

completa (desde o almoço do 1º dia até ao almoço do 4º dia num total de 7 refeições com bebidas incluídas;
 Todas as visitas mencionadas no itinerário com entradas incluídas;
 Taxas de serviço; hoteleiras e Iva em vigor à data de 14/11/2014;
 Seguro de viagem.

Não Incluído:

 Outros extras / despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, mini-bar, lavandaria, etc;
 Tudo o que não estiver mencionado como incluído no presente programa.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Despesas,
acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Inscrições reabertas até 9 de outubro de 2015.

A 14 do mesmo mês 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.

Festa da Castanha INSCRIÇÕES FECHADAS


