Programa de acompanhantes
Quinta-feira, 20 de Setembro de 2012
9:30 – Saída em autocarro do Hotel Axis
10:00 – Chegada a Barcelos
Visita ao centro Histórico de Barcelos

O concelho de Barcelos é um exemplo de proactividade e uma combinação perfeita entre tradição, inovação e
modernidade. Detentor de uma beleza única, a arte, a história, e, sobretudo, as pessoas fazem de Barcelos um
espaço ímpar e único que se destaca por isso mesmo do contexto Minhoto onde se insere!
Detentor de referências de identidade nacional e regional, como é o caso do Galo de Barcelos, a feira Semanal, a
Rosa Ramalho e o artesanato, nem por isso ficou preso a estas marcas e evolui tornando-se numa cidade jovem,
dinâmica e viva, onde a inovação é uma realidade.

12:00 – Saída em autocarro para Braga
12:30 – Chegada a Braga
Visita ao Santuário do Sameiro

O Santuário do Sameiro, cuja construção se iniciou em meados do séc. XIX, é o centro de maior devoção mariana
em Portugal, depois de Fátima.
O Templo concluído no nosso século, destaca-se no seu interior o altar-mor em granito branco polido, bem como o
sacrário de prata. Em frente do Templo ergue-se um imponente e vasto escadório, no topo do qual se levantam dois
altos pilares, encimados da Virgem e do Coração de Jesus.

13:00 – Almoço
14:30 – Saída em autocarro para o Bom Jesus
Visita ao Bom Jesus

A Igreja do Bom Jesus foi desenhada pelo arquitecto Carlos Amarante, por encomenda do Arcebispo D. Gaspar de
Bragança, para substituir uma primitiva igreja, mandada construir por D. Rodrigo de Moura Teles que se encontrava
em ruínas. As obras começaram em 1 de Junho de 1784, tendo ficado concluídas em 1811.
É um dos primeiros edifícios neoclássicos em Portugal, e a fachada é ladeada por duas torres e termina num frontão
triangular.
As escadarias em ziguezague com uma capela de cada lado e a Igreja no cimo das escadas são os pontos de maior
interesse. Todo este santuário está rodeado de pequenas capelas, jardins, grutas, fontes, estátuas e grutas que
fazem as maravilhas dos visitantes. No cimo há a basílica de estilo barroco, a 400m de altura, onde se podem ver
vistas impressionantes de Braga, Viana do Castelo e praias de Esposende.

15:30 – Saída em autocarro para o Centro de Braga
Visita ao centro histórico de Braga

Talvez o principal centro religioso do país, é conhecida pelas suas igrejas barrocas, esplêndidas casas do século XVIII,
jardins e parques elaborados.
Conhecida no tempo dos romanos como Bracara Augusta e sede do episcopado português no século XII.
A longa história de Braga é visível nos seus monumentos e igrejas, a igreja mais imponente é a Sé, que exibe vários
estilos, do romano ao barroco, orgulhando-se também das esplêndidas casas, particularmente do século XVIII.
Progressivamente, iremos acrescentar novos locais a visitar, incluídos na Arquitetura Religiosa, Arquitetura Civil
e Património Arqueológico, bem como novas categorias, Arquitetura Contemporânea, Arquitetura Militar e
Espaços Urbanos.

17:30 – Saída em autocarro para Ofir/Esposende
18:00 – Chegada ao Hotel Axis

19:30 – Saída em autocarro para Guimarães (Capital Europeia da Cultura)
20:30 – Chegada a Guimarães

Guimarães, a "Cidade Berço", é uma cidade com um glorioso passado histórico, cuja história está associada à
fundação no séc. XII da identidade nacional portuguesa.
Ainda conserva o castelo do século X que assenta na rocha mãe da colina que domina o casario e a igreja de São
Miguel do século XII, consideradas em conjunto uma das sete maravilhas de Portugal.
O Centro Histórico de Guimarães constitui um vestígio único de um tipo particular de concepção de cidade, com o
seu tecido urbano medieval, que conforma uma sucessão de praças de grande valor, tipicamente diversificadas,
casas pequenas, ruas estreitas, avenidas barrocas, varandas de madeira, que se conjugam para brindar um
espectáculo de outros tempos. É no centro histórico de Guimarães que se concentram a maior parte dos bares da
cidade.
Outros lugares de interesse são a praça de Santiago, o Largo do Toural e o impressionante convento de Santa Clara
transformado em Câmara Municipal, a igreja de Santo Dâmaso, os Paços Municipais, a igreja de Nossa Senhora de
Oliveira.
Como praças, a mais bonita é a do Largo Oliveira, onde se encontra a catedral. Mas o mais encantador é a praça,
sempre muito animada, com as suas casas brasonadas, pórticos e edifícios nobres que a rodeiam.

21:00 – Jantar do Encontro
23:00 – Tempo livre para visitar o centro histórico de Guimarães
24:00 – Regresso do 1.º autocarro para o Hotel Axis (Ofir/Esposende)
01:00 – Regresso do 2.º autocarro para o Hotel Axis (Ofir/Esposende)

Sexta-feira, 21 de Setembro de 2012
10:00 – Saída em autocarro do Hotel Axis
10:10 – Chegada a Esposende
Visita a Esposende

Num concelho que concilia todas as vertentes da natureza, Esposende tem para oferecer extensos areais e dunas,
pinhais e zonas florestais, montes e arriba fóssil, rios e mar, tudo enquadrado num equilíbrio dinâmico e que
permitem afirmar: “Esposende, um privilégio da natureza”.
O estuário do Cávado e sapal que lhe está associado, apresentam-se como um local estratégico para as aves
migratórias que procuram nestas paragens um refúgio para o frio dos Invernos mais rigorosos do Norte e Centro da
Europa. O rio Neiva e suas águas límpidas, o verde do pinhal de Ofir e as vistas deslumbrantes que os diversos
miradouros oferecem sobre Esposende, são apenas alguns dos motivos de interesse do concelho em que a riqueza
da paisagem natural e do património construído pela mão humana, como são o caso dos moinhos de ventos, os
campos em masseira, as azenhas e os castros, conjugam-se numa harmonia única, constituindo paisagens de
elevado valor cénico e ambiental e que confirmam Esposende como um dos mais belos concelhos da região Norte.

13:00 – Regresso ao Hotel Axis
14:00 – Almoço no Hotel Axis

15:30 – Saída em autocarro para o Porto
16:10 – Chegada ao Porto
Tour pela cidade do Porto em autocarro

16:50 – Chegada à Foz
17:30 – Cruzeiro das seis Pontes

Viajem em barco rabelo, desde a Foz até à Ribeira que termina com uma visita guiada às Caves do Vinho do Porto,
em Vila Nova de Gaia.

As Seis Pontes sobre o Rio Douro
Ponte Luís I – construída em 1886, a ponte mais antiga da cidade que permanece em actividade.
Ponte Maria Pia – construída entre Janeiro de 1876 e 4 de Novembro de 1877 pela empresa de Gustave Eiffel
Ponte de São João – construída em 1991, para substituir a Ponte Maria Pia
Ponte da Arrábida – tinha à data da construção o maior arco do mundo em betão armado.
Ponte do Freixo – a ponte mais a montante do rio, na cidade do Porto.
Ponte do Infante – baptizada em honra do Portuense Infante D. Henrique, é a ponte mais recente

20:00 – Jantar de Encerramento do Encontro no Cais de Gaia (OPCIONAL)

23:30 – Partida de regresso ao Hotel Axis(Ofir/Esposende)
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