GUIMARÃES – Cidade Berço
14 e 15 de Novembro 2015
2º Dia – 15 Nov. (Dom.) - GUIMARÃES - Citânia de Briteiros e

PARTIDA: 14 Novembro 2015

São Torcato / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Cerca das 08h15, saída do hotel

Itinerário resumido:

com destino à Citânia de
Briteiros, com origem na

1º Dia - 14 Nov. (Sáb.) – LISBOA / GUIMARÃES
Concentração em Lisboa pelas 07h30 e partida com destino a
Guimarães. Paragens técnicas. Chegada a Guimarães, uma
das mais fascinantes cidades portuguesas, cujo centro
medieval e quinhentista foi classificado pela UNESCO como
Património da Humanidade. Almoço.
Depois de almoço, ponto de partida para começar as visitas:
o Castelo de Guimarães.
Associada à fundação
do reino de Portugal e a
D. Afonso Henriques, há
uma

personagem,

injustamente esquecida,
que

teve

um

papel

determinante

no

desenvolvimento

da

cidade - a condessa Mumadona Dias que, no século X, manda
erguer na planície um mosteiro e, na colina adjacente, um
castelo para o proteger.
Em seguida visita ao Paço dos Duques de Bragança, mandado
construir no séc. XV por D. Afonso. Este é um dos Palácios
nacionais mais visitados.

Idade

do

Ferro

posterior

e

ocupação

romana, é o castro mais
extensamente escavado
de Portugal. Do alto do
antigo

castro

tem-se

uma fabulosa vista até ao rio Ave. Aproveitaremos em
seguida para visitar o Museu da Cultura Castreja instalado no
Solar da Ponte. È considerado o primeiro espaço dedicado à
cultura castreja e surge igualmente como homenagem ao
investigador Francisco Martins Sarmento. Continuação para a
pequena vila de São Torcato a cerca de 6 km de Guimarães.
São Torcato é uma terra de fé e de fortes tradições e cultura
seculares (o ponto alto
do seu culto é a romaria
Grande no 1º Domingo
de Julho).
Visita

do

seu

belo

Santuário granítico, da
Capela
Santo,

da

Fonte

local

do
onde

S.Torcato foi martirizado no ano de 715, quando pretendia

Transporte para o Hotel Guimarães 4*.

impedir o avanço do exército árabe de Muça, general de

Jantar e alojamento.

Tarik, sobre a região e, claro a Igreja Velha de S. Torcato
onde durante séculos se recolheu o corpo do Santo.
Após a visita, regresso ao centro histórico de Guimarães,
Património da Humanidade desde 2001, e almoço em
restaurante. A riqueza do centro histórico de Guimarães não
está

tanto

na

sua

monumentalidade,

embora

existam

monumentos com grande valor, mas mais na preservação de
um conjunto urbanístico antigo, coerente e harmonioso.
Apreciaremos o Largo da Oliveira onde se localizam os
Antigos Paços do Concelho; a Praça de Santiago (praça muito
antiga que ainda conserva o seu traçado medieval), o Largo
do Toural (inicialmente ai funcionava uma feira de venda de
gado, hoje é conhecido como a “sala de visitas” da cidade) e,
claro a Rua de Santa Maria de origem medieval que outrora
ligava a zona do castelo ao “centro” da cidade.
Após as visitas do centro histórico, início da viagem de
regresso a Lisboa. Paragens técnicas. Chegada a Lisboa ao
final do dia.
FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa:

Mín. 35 participantes

Min. 25 participantes

Mín. 15 participantes

Em Quarto Duplo

153 €

176 €

239 €

25 €

25 €

25 €

Suplemento Quarto Individual
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Serviços incluídos:
 Transporte privativo em autocarro de turismo com ar condicionado de acordo com descritivo de itinerário;
 1 noite de estadia no Hotel de Guimarães 4*, incluindo o pequeno-almoço diário;
 Pensão Completa, num total de 3 refeições (2 almoços em restaurantes locais + 1 jantar no hotel)
 Bebidas e café incluído em todas as refeições;
 Todas as entradas e visitas indicadas no itinerário;
 Seguro de viagem;
 Acompanhamento por Guia-intérprete Nacional durante toda a viagem;
 Bolsa de documentação contendo material informativo sobre a viagem e o destino;
 Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 09/10/2015.
Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras
efectuados durante a estadia, tais como, bebidas nas refeições, telefonemas, lavagem de roupa etc.
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