Ovar “Cidade Museu do Azulejo”, do Pão de Ló e da Tanoaria

VISITA DE ESTUDO
“NA ROTA DO PATRIMÓNIO”
Sábado, 11 novembro 2017

Os Azulejos, o Pão de Ló e a Tanoaria são alguns elementos para serem explorados nesta visita de
estudo a Ovar. Alguns, pois a cidade tem história, patrimônio, cultura e o povo vareiro.
O Pão de Ló de Ovar é um doce de excelência, com mais de 200 anos. Vulgarmente considerado
um doce conventual, persistem algumas dúvidas, pois nunca existiu em Ovar qualquer convento. Está
prestes a ser certificado “Indicação Geográfica Protegida” na Europa comunitária, embora já tenha
sido certificado pela lei portuguesa.

E, para começar a visita, na melhor que visitar uma Unidade de Produção e … provar!

Ovar
“Cidade Museu do Azulejo”,

do Pão de Ló e da Tanoaria
E, como é dia de S. Martinho, não faltarão as castanhas e o vinho !

Na Cidade Museu do Azulejo, pois toda a cidade de Ovar é um monumento ao azulejo,
encontram-se os pedaços de cerâmica colorida nas casas, nas igrejas, em tapetes no chão e em
peças de artesanato. Vamos percorrer o museu a céu aberto, a “Rua do Azulejo”, para terminar no
Centro de Artes e Ofícios de Ovar.

E, aqui, divirta-se colocando a sua criatividade num azulejo!
Depois, a Igreja Matriz de Válega é uma verdadeira obra-prima da arte da pintura do azulejo e,
sem sombra de dúvida, uma das mais impressionantes igrejas em Portugal! Ao fim do dia, a fachada
da igreja, virada para poente, é particularmente bela, banhada pelos raios de sol. Um verdadeiro
templo dourado que brilha com os seus fantásticos azulejos de múltiplas cores.

Um verdadeiro choque para os olhos!
O Núcleo Museológico da Tanoaria tem como missão a salvaguarda da memória e património
cultural desta arte e seu acervo, criando condições museológicas adequadas às especificidades da
memória arqueológica da indústria da tanoaria e seus artífices.

Conhecê-la é indispensável.
O Museu Etnográfico de Válega está instalado em casa do princípio do século XVIII e
classificada como Imóvel de Interesse Municipal. É fruto de recolhas realizadas pelo Grupo de Folclore
e pela freguesia.

E, para terminar, o Magusto com as castanhas e a Jeropiga.
Concentração do Grupo na UPP: 08h.15 ■Chegada à UPP (previsão): 20h.00
Inscrição: 52,50€ - Pagamento no ato da inscrição. Mínimo de 40 inscrições, até 27 Out.
Lugar atribuído pela ordem de pagamento ■ Inclui: Transporte-Bus, visitas
guiadas, almoço, magusto, prova de pão de ló e seguro AP Grupo.
Não dispensa a consulta das Condições de Participação
O Programa pode ser alterado no decorrer da visita.
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