VISITA

CULTURA

Visitas sob o tema “O ROMÂNICO E O ROMÂNTICO”
AMARANTE – 18 e 19 de maio – sábado e domingo

PROGRAMA
Trata-se de um programa que tem por objetivo visitar algumas das igrejas mais marcantes da Arte Românica, em Portugal.
Mas aproveitando a viagem visitamos uma das quintas que é um dos símbolos maiores do Romantismo no nosso país.

Dia 18 - sábado
Partimos de Lisboa, bem cedinho, com destino à Quinta da Aveleda, em Penafiel, para uma visita guiada àquela
quinta, símbolo de um certo romantismo familiar.
Segue-se o almoço e, findo este, seguimos para TRAVANCA onde, às 16h teremos quem nos abrirá a porta da
Igreja do Mosteiro de São Salvador.
Dali, seguimos para FREIXO DE BAIXO, onde também haverá quem nos abra a porta da igreja do mosteiro.
Continuamos com destino a AMARANTE para alojamento no Hotel Navarras. Jantar.

VISITA

CULTURA

Visitas sob o tema “O ROMÂNICO E O ROMÂNTICO”
AMARANTE – 18 e 19 de maio – sábado e domingo

PROGRAMA

Dia 19 – domingo

Saída de AMARANTE às 9H30, havendo assim alguns minutos para visitar a igreja, ou comprar o doce, de São Gonçalo.
O destino é Lousada para vermos o CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO ROMÂNICO pois, além do interesse do
imóvel, será uma forma de ficarem a conhecer esta rota turística para futuras viagens, que queiram realizar.
De Lousada vamos para Paço de Sousa onde, finda a missa, que termina próximo do meio dia, nos garantem manter a porta
aberta para podermos, serenamente, visitar aquela que é uma das mais notáveis construções do românico em Portugal.
Almoçamos por ali, seguindo-se viagem pela Igreja do Salvador de Cabeça Santa e Entre os Rios.
Se ainda dispusermos de algum tempo, do horário do motorista, paramos alguns minutos em Entre os Rios, para uma volta
livre, pela povoação.

Local da partida: R. Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique, estação da
CP de Entrecampos);
Hora da partida: 6H30;
Chegada a Lisboa: pelas 22H45, aproximadamente;
Limite de inscrições: 52 (ao efetuar a inscrição pode aparecer a
informação que já se encontra esgotado, mesmo assim não deixe
de confirmar a sua inscrição, porque se houver desistências poderá
sempre ocupar essas vagas);
Custo: 107.00€, inclui transporte, 3 refeições, dormida e visitas;
O quarto single tem um custo suplementar de 20€, e depende da
disponibilidade.

AMARANTE

Inscrições até 11 de fevereiro. No dia 13 de
fevereiro o Clube colocará no site o nome dos
Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não é válida nenhuma inscrição não confirmada
pelo Clube. Após divulgação no site, e caso não
possa comparecer, avise o Clube ou o Seccionista.
Desistências: os Sócios terão o custo que a
hotelaria exigir ao Clube.
Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt

FICHA DE INSCRIÇÃO

