MINHO E GALIZA
9 a 13 JUNHO 2018
Delegação de Lisboa
09 JUNHO – LISBOA » PORTO » GUIMARÃES » BRAGA
Partida de Lisboa em direcção a norte. Paragem técnica em área de serviço.
Chegada ao Porto e passeio panorâmico pela cidade: Castelo do Queijo, Av. da
Boavista, Casa da Música um dos edifícios mais representativos desta cidade,
Igreja dos Clérigos cuja torre é o ex-libris da cidade, Avenida dos Aliados e a
Câmara Municipal, o Bairro da Ribeira, o Rio Douro e as todas as suas pontes
ligando o Porto à cidade de Gaia.
Almoço no Restaurante Douro Sentido.
Continuação para Guimarães – a Cidade Berço. Visita panorâmica do centro
histórico, classificado como Património da
Humanidade, pela UNESCO., e pela Rua de
Santa Maria, pelas ruas estreitas da cidade
antiga, desembocaremos nas belíssimas
praças medievais de Santiago e da Oliveira,
prosseguindo até ao Largo do Toural.
Visita ao interior do Paço dos Duques de
Bragança, seguida de visita pedonal no
centro histórico da cidade onde poderá
admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas, casas apalaçadas e o Castelo,
se diz ter sido o local de nascimento do nosso 1º Rei.
Passagem pela Rua de Santa Maria, uma das muitas ruas estreitas da cidade
antiga que desembocam nas belíssimas praças medievais de Santiago e da
Oliveira e ainda no belíssimo Largo do Toural.
Continuação para Braga, uma das mais carismáticas cidades de Portugal, com a
imponente Sé, os inúmeros edifícios barrocos, os jardins. Jantar no hotel.
Alojamento no Hotel Mercure Braga Centro 4*, ou similar.
10 JUNHO – BRAGA » VIANA DO CASTELO» VIGO
Pequeno-almoço. Passeio a pé pelo centro histórico da cidade.
A viagem continua para Viana do Castelo com subida ao monte de Santa Luzia,
onde se ergue o Santuário de Santa Luzia (visita livre). Do terreiro deste santuário
tem-se uma das mais belas panorâmicas do Minho. Paragem no centro histórico
da cidade, onde se destaca a Matriz medieval, os Antigos Paços do Concelho, a
quinhentista Casa da Misericórdia e o Chafariz do mesmo século, entre outros,
são marcos importantes de um passado com História. Este centro histórico é um
dos mais belos e conservados do País, quer pelas belas fachadas armoriadas,
quer pelos painéis de azulejos preciosos no traço e na cor.
Almoço no Restaurante Camelo com ementa regional.
Saída em direcção a Espanha, passando por Tui, cidade que foi importantíssima
no "Caminho Português de Santiago", roteiro que está de novo a merecer a
atenção de muitos Portugueses.
Chegada a Vigo, um dos destinos imprescindíveis de turismo urbano do norte de
Espanha e a maior cidade da Galiza, conjugando tradição e inovação. A baixa de
Vigo é o centro histórico da cidade. Jantar no hotel.
Alojamento no Hotel Baía de Vigo 4*, ou similar.
11 JUNHO – VIGO» SANXENXO» SANTIAGO COMPOSTELA
Pequeno-almoço. Saída da cidade seguindo ao longo da Ria de Vigo o maior
tesouro da cidade. Conta a lenda que Deus, por distracção, já em pleno descanso
do sétimo dia, apoiou a mão direita sobre a costa da Galiza escavando os recortes
hoje ocupados pelas calmas águas das Rias. De todas as rias galegas, esta é a
que se encontra mais a sul das Rías Baixas e é a que tem maior profundeza da
Galiza, o que a torna num dos principais portos da
Europa e na capital da pesca da Galiza.
Continuação da viagem, sempre por entre
paisagem deslumbrante onde as actividades
piscatórias são uma constante.
Passagem por Sanxenxo, localidade situado numa
das mais belas zonas de Espanha - as Rías Baixas sendo a sua paisagem encantadora,
deslumbrando qualquer pessoa que por ali passe.
É considerada a capital turística da Galiza, recebendo turistas de todos os cantos
de Espanha assim como do mundo.
Almoço " Mariscada" no Restaurante El Vagabundo.
Continuação para Santiago de Compostela. Visita guiada da cidade que recebe

peregrinos de toda a cristandade, da qual destacamos a Catedral do Séc. XI
(entrada), o pórtico românico do Colégio de São Jerónimo, o Palácio Neoclássico
de Rexoi, o antigo Hospital Real, o Palácio Gelmirez (edificado no Séc. XII), o
Mosteiro de San Martín Pinario (antigo mosteiro beneditino) e tantos outros
monumentos que constituem este velho burgo que chegou a ser uma das Capitais
da Cristandade. Jantar no Restaurante D. Quijote.
Alojamento no Grande Hotel de Santiago 4*, ou similar.
12 JUNHO – SANTIAGO COMPOSTELA» OURENSE» CHAVES» VILA
REAL
Pequeno-almoço. Saída para Ourense. Visita guiada da cidade incluindo a
Catedral, a Praça Mayor e a bela ponte romana sobre o Rio Minho, que nos Séc. XIII
foi reconstruída para facilitar a passagem aos peregrinos.
Regresso a Portugal pela Rota da Prata, Verin e Chaves. Esta rota permitiu a
expansão dos reinos cristãos em direcção ao sul, e que posteriormente serviu
para os bispados andaluzes levarem "a prata" (o dinheiro procedente da América)
à sede em Compostela. Em Verin esta rota cruzava-se com o ramal que passava
em Bragança. Continuação para Chaves.
Almoço no Restaurante Adega Faustino com ementa regional.
Visita panorâmica desta antiga cidade romana – a "Aquae Flaviae": o Castelo com
a imponente Torre de Menagem, a Praça de Camões, a Ponte de Trajano
(medieval) sobre o Rio Tâmega, Largo do Pelourinho, etc.
Saída para Vila Real e passeio pelo centro da cidade repleta de memórias: a Casa
do navegador Diogo Cão, o Palácio dos Marqueses de Vila Real, a Casa dos Brocas
ligada à figura de Camilo Castelo Branco e na mesma rua a Casa onde viveu o
Carvalho Araújo herói da I Grande Guerra, o Museu da Vila Velha, um museu
essencialmente de arqueologia, mas que celebra a vida da região, e onde há
sempre lugar para o "barro negro de Bisalhães" que está inserido na lista da
UNESCO como Património Imaterial da Humanidade. Jantar no hotel.
Alojamento no Hotel Miracorgo 4*, ou similar.
13 JUNHO – VILA REAL» VISEU» COIMBRA» LISBOA
Pequeno-almoço. Saída para Viseu capital da Beira Alta que teve a sua origem
numa povoação situada no cimo do monte onde se situa a Sé. Cidade situada
no coração de Portugal e na sub-região vínica de Dão-Lafões, com condições
únicas para a produção de vinhos sem igual, produz o Vinho do Dão um dos exlibris da Região Demarcada do Dão. A cidade é
um conjunto monumental encimado pela Sé
Catedral do Séc. XVII, com as suas torres
gémeas, o Museu Grão Vasco, a graciosa
fachada em estilo Rocócó da Igreja da
Misericórdia. Visita da Sé e centro histórico
desta cidade beirã.
Almoço no Forno da Mimi.
Continuação para Coimbra, a cidade dos estudantes, localizada no Centro de
Portugal. Coimbra possui uma mística muito própria, fruto de um passado
cheio de histórias a memórias dos milhares de portugueses que, ainda hoje,
espalhados por todo o país ou além-fronteiras, lembram os anos de juventude
aqui passados, quando cursaram a Universidade, tempos normalmente de
despreocupação, folguedos e esperanças. Breve paragem.
A Universidade de Coimbra é Património Mundial reconhecido pela UNESCO,
galardão que sublinha o valor universal da cultura e da língua portuguesas e
reconhece o papel central que Portugal teve na formação do mundo.
Continuação para Lisboa. Chegada à noite.
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