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PASSEIO DA PRIMAVERA
— VILA NOVA DE FAMALICÃO —
— MOSTEIROS DE BRAGA E OUTRAS JÓIAS NORTENHAS —
– de 13 a 15 de Maio de 2016 –

PROGRAMA
13 Maio – LISBOA / PORTO / GUIMARÃES
09h00 – saída das traseiras da Reitoria da Universidade de Lisboa (ao Campo Grande) com destino
ao Porto, paragem técnica em Área de Serviço, almoço no Restaurante BH no Porto. De tarde, visita
ao Museu da Farmácia do Porto, criado em 2010 pela ANF, possuindo uma colecção de 5000 anos
de história universal da saúde e da doença, com um espólio que reúne objectos de raro valor histórico,
artístico, antropológico e científico oriundo de todo o mundo. O património da Farmácia Portuguesa
está representado pela reconstituição da Farmácia Estácio do Porto. Recentemente foi inaugurada a
reconstituição da Farmácia Islâmica, uma farmácia do interior de um palácio do Império Otomano.
Depois desta visita, segue-se para Guimarães, conhecida como a Cidade Berço, cujo centro histórico
está classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. O Castelo, as ruas estreitas da
cidade antiga, as belíssimas praças medievais de Santiago e da Oliveira, o icónico Largo do Toural,
são locais onde sabe sempre bem voltar. Jantar e alojamento no Hotel de Guimarães – 4*.
14 Maio – GUIMARÃES / VILA NOVA de FAMALICÃO / GUIMARÃES
Pequeno-almoço. Saída em direcção a Vila Nova de Famalicão para visita de uma colecção
particular de automóveis e motos antigos (visita providenciada pela AAECL). Almoço, com ementa
regional no centro da cidade no Restaurante O Tanoeiro. Ainda em Vila Nova de Famalicão, visita ao
Museu Bernardino Machado, instalado desde 1995 no Palacete do Barão de Trovisqueira, edifício do
século XIX, para dignificar assim a memória do ilustre estadista, “famalicense de coração”. A colecção
de âmbito temático é constituída por vários núcleos: fundo documental (diplomas, cartas, fotografias,
etc.), monografias, quadros, vestuário, mobiliário, objectos pessoais, artes decorativas, entre outros,
do período entre 1835 e 1944. Regresso a Guimarães. Jantar e alojamento.
15 Maio – GUIMARÃES / SÃO FRUTUOSO de MONTÉLIOS / TIBÃES / LISBOA
Pequeno-almoço. Partida para a Freguesia de Real em Braga. Visita da Igreja de São Francisco de
Real e da Capela de São Frutuoso, pequena jóia do pré-românico em Portugal e classificada como
Monumento Nacional. A capela de Montélios deve a sua existência a São Frutuoso, bispo de Dume e
de Braga durante a época visigótica, que escolheu aqui ser sepultado, nos finais do Séc. VII. São
atribuídas semelhanças arquitectónicas entre a Capela de São Frutuoso e o Mausoléu de Galia
Placidia do Séc V em Ravena. Os edifícios do Convento de São Francisco localizado nos arredores de
Braga, a que pertencem a Igreja de São Francisco e a Capela de São Frutuoso, conheceram
utilizações distintas: a Igreja foi afecta ao uso paroquial, enquanto os anexos conventuais foram
vendidos a particulares, que os converteram em quinta agrícola. Nas décadas de 30 e 40 do Séc XX,
a Capela de São Frutuoso foi redescoberta e objecto de uma importante intervenção de restauro.
Continuação para S. Pedro d’ Este. Almoço regional no Restaurante Abadia d’ Este. De tarde seguese para Mire de Tibães para visita ao Mosteiro de São Martinho de Tibães, antiga Casa-Mãe da
Congregação Beneditina Portuguesa dos finais do Séc X, inícios do XI; foi reconstruído no último terço
do Séc XI, transformando-se com o apoio real e a concessão de Cartas de Couto. A importância do

Mosteiro mede-se, também, pelo papel que desempenhou como "estaleiro-escola" de um conjunto de
arquitectos, mestres pedreiros e carpinteiros, entalhadores, douradores, enxambladores, imaginários e
escultores, cuja produção activa em todo o noroeste peninsular ficou ligada ao melhor do que se fez
na arte portuguesa dos Séc XVII e XVIII. Depois de profundas transformações tanto arquitectónicas
como de actividades, o Mosteiro tem actualmente como missão potenciar o desenvolvimento de
actividades e experiências que promovam o conhecimento do passado, a preservação do Património
Cultural e a sensibilização para a cultura e as artes.
Regresso a Lisboa, com paragens técnicas em Áreas de Serviço. Chegada ao princípio da noite

INSCRIÇÕES:
Na Sede, das 10h às 18h, com pagamento em cheque à ordem da AAECL:
Sócios - Dias 11 e 12 de Abril - cada Sócio tem direito a 2 lugares: o seu + 1
Não Sócios - Dia 13 de Abril - (inscritos por Sócios).
PREÇOS por Pessoa – para um mínimo de: (foram acrescidos 2 € para o Fundo Solidário)
No. de participantes
Sócio+1
Quarto Duplo
Supl. Quarto Individual
Não Sócio
Quarto Duplo
Quarto Individual

35

40

295€ + 2€
80 €

290€ + 2€
80 €

320€ + 2€
80 €

315€ + 2€
80 €

Incluindo:
Transporte em autocarro(s) de grande turismo, guia Lusanova de Lisboa a Lisboa, 2 noites de
alojamento no Hotel indicado, pensão completa desde almoço do 1º dia até ao almoço do 3º
dia, bebidas incluídas às refeições, visitas ao Museu da Farmácia do Porto, ao Museu
Bernardino Machado, à Igreja de S. Francisco de Real e Capela de S. Frutuoso de Montélios,
ao Mosteiro de S. Martinho de Tibães, seguro de assistência em viagem Portugal (MIP
15.000€), taxas de serviço e IVA.
Não incluindo: gratificações, bagageiros e serviços não especificados como tal.

Nota - Quem pretender dieta deve dizê-lo no acto da inscrição.
 A senha de ordem dada a cada Sócio ou mandatário, à entrada, só é válida para a
inscrição e pagamento do seu lugar +1 (+1= cônjuge ou acompanhante).
 No acto de qualquer inscrição, o Sócio declina o seu nome e número, bem como o nome do
acompanhante (para a lista dos hotéis).
 Só é considerada inscrição, para todos os efeitos, a partir do acto do pagamento (não
têm, pois, qualquer valor as “intenções” manifestadas antes das datas marcadas para a
inscrição).
 Os Sócios que comprovadamente residam fora da Grande Lisboa devem fazer a sua inscrição
e respectivo pagamento antes das datas fixadas.
 Só são aceites desistências se os lugares forem ocupados (primeiro por Sócios).
 Preenchido 1 autocarro, as inscrições subsequentes ficam condicionadas ao preenchimento
de 2º autocarro.

