No coração do douro vinhateiro
Enquadrado por uma paisagem que varia das altas serranias, estranhamente
belas na sua aspereza e isolamento agreste, até às encostas do rio Douro,
talhadas em socalcos pela mão do homem e chão privilegiado de onde brotam os
vinhedos, S. João da Pesqueira merece uma sugestiva visita de estudo, para
descobrir o valioso e diversificado Património que este município possui.
Na verdade, não é fácil encontrar noutras zonas do interior do país, um território
com tanto e diverso património. A nossa proposta inclui:
Centro Histórico (Torre do Relógio, Arcada ou arcaria
(século XVIII) que serviu de mercado, Antigos Paços do
Concelho e Cadeia (século XIX), onde está atualmente
instalado o Museu Eduardo Tavares, Praça da
República, Capela da Misericórdia, Solar dos Távoras,
Casa do Cabo e Igreja Matriz;
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Miradouro de São Salvador do Mundo, acima da
Barragem da Valeira, no Santuário de São Salvador
do Mundo, a mais de 700 metros de altitude, podese ver um aglomerado de dez ermidas, capelas
construídas a partir de finais do século XVI. A vista
do miradouro é magnifica, permitindo uma
perspetiva única sobre o rio Douro, a Barragem da Valeira e a paisagem
envolvente;
■ Aldeia Vinhateira de Trevões. Foi sede de concelho
entre 1159 e meados do século XIX. Destaque para
Museu de Trevões, Igreja Matriz (património nacional),
Paço Episcopal, Capela do Mártir São Sebastião, Nicho

do Senhor da Boa Passagem, Casa do Adro e Solar
dos Caiados.
Inscrição: 60,00€
Pagamento no ato da inscrição. Mínimo de 40 inscrições, até 22 abril.
Lugar atribuído pela ordem de pagamento
Inclui:
Transporte em autocarro, visitas guiadas, almoço e seguro AP Grupo.

07,30h Partida da UPP ■ Chegada à UPP 21,00h
Não dispensa a consulta das Condições de Participação

COLABORAÇÃO

Programa provisório.

