
    
VISEU é uma cidade com grande diversidade de tesouros culturais e o nosso cirandar 
contempla a visita aos seguintes sítios: 
 
■  MUSEU GRÃO VASCO e deixe os seus olhos viajar pelas pinturas. Sabia que é um dos 

mais importantes museus de pintura Renascentista em Portugal? Tem o nome de um 
artista português do século XV e alberga coleções de porcelana oriental, escultura, 
mobiliário, faiança e ourivesaria. O edifício foi requalificado com projeto da autoria do 
arquiteto Souto Moura.  

 
■ CENTRO HISTÓRICO, circuito com locais cheios de história e ruas pedonais e pitorescas. 

Rossio, onde se sente a vida da cidade de Viseu. A primeira referência ao Rossio é de 
1534 e é aqui que está a Câmara Municipal e um bonito painel de azulejos que representa 
a vida campestre, importante atividade local.  
Rua Direita e a Praça D. Duarte com o comércio tradicional da cidade. Nesta praça está a 
estátua de El-Rei D. Duarte, rei de Portugal que nasceu em Viseu, e a chamada Janela de 
D. Duarte, de estilo manuelino, de onde se diz que o rei falava para o povo.  
Adro da Sé cheio de história, com o Pelourinho; a Catedral, erigida no século VI em cima 
de muralhas romanas e acrescentos nos séculos XIII, XIV e XVI, que se impõe no centro da 
praça; a Igreja da Misericórdia, com fachada em estilo rococó.  
Porta do Soar, de 1472, junto ao Palácio dos Melos, onde se diz que viveu o Infante D. 
Henrique 
 

■ CAVA DE VIRIATO, o maior enigma de Viseu. Construída à mais de mil anos é um espaço 
octogonal, com 40 hectares, que poderá ter sido campo militar. Monumento Nacional desde 
1919. 

 

um dia recheado de memória e cultura! 
Esperamos por si!  

 

Para poupar as pernas vamos usar o funicular que liga o 
Adro da Sé à proximidade da Cava de Viriato. 

 
HORÁRIOS: 07h.45 Concentração do Grupo na UPP   

08h.00 Partida 
  18h.00 Regresso 

20h.00 Chegada à UPP  
 

O Programa pode ser alterado no decorrer da visita 
 

COLABORAÇÃO:        

 

 


