
 

  

ROTA DA CASTANHA 
16 e 17 OUTUBRO 2021 

1º Dia 

• Saída de Barcelos e Famalicão 

• Belmonte – visita com guia local 

• Almoço em Restaurante Típico 

• Continuação da visita guiada 

• Jantar e alojamento em hotel 4* 

2º Dia 

• Pequeno-almoço no hotel 

• Visita guiada a Linhares da Beira 

• Celorico da Beira – visita ao solar do queijo 

• Almoço em restaurante típico com ementa regional 

• Visita a uma Quinta de produção de Castanha, com passeio pelo soito e apanha de castanha 

• Magusto acompanhado de jeropiga e lanche rustico com produtos tradicionais serranos, 

com animação tradicional (acordéons e bombos) 

• Regresso ao ponto de partida 
PREÇO POR PESSOA:  

175€ 
Suplemento quarto Individual  

25€ 
 

 

INCLUI 

• Viagem em autocarro de turismo conforme itinerário; 

• Almoço de 1º e 2º dia; 

• Visitas guiadas com guia local; 

• Alojamento em hotel 4* em Fornos de Algodres; 

• Festa de Magusto com animação; 

• Seguro de Viagem 

 

RESERVAS: 

253 822 248 

919 022 530 

PROGRAMA DETALHADO NO VERSO 



 

16 OUTUBRO 

11:00— Encontro do guia com o grupo no parque de autocarros de turismo em Belmonte; 

11:10— Apresentação da vila e região, num dos mais belos miradouros, com vista sobre a Cova da Beira e Serra 

da Estrela; 

11:20— Passagem por alguns dos edifícios mais emblemáticos da família Cabral, como o Solar e a Tulha dos 

Cabrais e ainda pelo local da 1ºSinagoga de Belmonte de 1297; 

11:30— Passagem pela estátua de Pedro Alvares Cabral, aqui podem conhecer as primeiras palavras da carta de 

Pero Vaz de Caminha sobre o Achamento do Brasil ao rei D. Manuel de Portugal; 

11:40— Passagem pelo Pelourinho e Antigos Paços do Concelho, onde se encontra um dos objetos mais 

importantes na religião Judaica e nas suas festividades, A Hanukkah que celebra a festa das luzes, vamos 

conhecer a origem e significado deste objeto; 

11:45— Entrada e visita no Museu Judaico, com visita ao espolio do museu onde podemos conhecer algumas das 

mais importantes peças do dia-a-dia e de algumas das festividades desta comunidade; 

12:30— Continuação da visita pelo centro histórico, agora para conhecer os cruciformes, que são cruzes que os 

cristãos novos começaram a por nas ombreiras das portas; 

13:00— Almoço em restaurante típico, com ementa tradicional; 

15:00— Entrada e visita ao Castelo que foi fortaleza militar e residência da família Cabral e da Igreja de 

Santiago/Panteão dos Cabrais; 

15:45— Continuação da visita pela antiga judiaria, agora para descobrir mais alguns dos segredos da comunidade 

judaica de Belmonte, com passagem pela Sinagoga; 

16:30— Degustação de licor, doces tradicionais e produtos Kosher, com oferta de uma lembrança artesanal; 

17:00— Continuação da visita pelo centro histórico, com entrada na Igreja Matriz de Belmonte, onde podemos 

conhecer a imagem de NS da Boa Esperança do Séc. XV, que acompanhou Pedro Alvares Cabral; 

17:15— Continuação do percurso até ao autocarro; 

17:30— Partida para o hotel 

17 OUTUBRO  

09:30— Encontro do guia com o grupo na entrada de Linhares da Beira; 

09:40— Início da visita com passagem pelos principais locais de interesse histórico e turístico da aldeia, 

com destaque para: Capela de Santo Isidro e Casa da Misericórdia, onde podemos conhecer a lenda da 

D. Lopa, o Solar dos Corte Real, Antigos Paços do Concelho e Pelourinho, Forum, a Antiga Judiaria com 

destaque para a Casa do Judeu, o Castelo Medieval e Igreja Matriz…Linhares tem ainda um dos mais 

impressionantes e belos conjuntos de janelas manuelinas de toda a região, com 5 ou 6 janelas 

absolutamente maravilhosas; 

11:00— Partida para Celorico da Beira; 

11:30— Visita ao Solar do Queijo, onde podemos conhecer os costume e tradições do Queijo da Serra, e 

ainda realizar uma degustação de Queijo DOP da Serra; 

12:15— Passagem pelos principais locais de interesse histórico e turístico, com destaque para as Igrejas, 

Castelo e Muralhas Medievais; 

13:00— Almoço em restaurante típico com ementa regional; 

15:00— Partida para a Quinta de um produtor de Castanha, com passeio pelo Soito e Apanha de 

Castanha – aqui poderão comprar castanha diretamente ao produtor; 

16:00— Partida para um Parque de Merendas na Capela de Santo António, onde teremos como pano 

de fundo a Serra da Estrela e alguns dos pastos para os rebanhos das raças autóctones da Serra; 

16:30— Magusto na brasa com Jeropiga e Lanche Rustico com produtos tradicionais serranos, e ainda 

com animação tradicional, com Acordéons e Bombos; 

17:30— Partida de regresso a casa 


