
 

 

PASSEIO GUIADO “ROTA DO ROMÂNICO” 
CENTRO INTERPRETAÇÃO, MOSTEIRO STA MARIA POMBEIRO,  

IGREJA DE S. GONÇALO, MOSTEIRO TRAVANCA 

                                       

28 MAIO 

PARTIDA: 08H30 
Neste dia, farão a primeira incursão pela peculiar e bela Rota do Românico, por terras do Vale do Sousa.. Iniciarão o dia com uma visita guiada ao muy 
interessante Centro de Interpretação do Românico, localizado em Lousada, que permitirá uma viagem  no tempo pelo singular património românico 
nacional.. 
Rumarão em seguida a um dos mais emblemáticos Mosteiros Beneditinos, o remoto Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, Monumento Nacional, i niciado 
em 1059, e assim com quase mil anos de história..Partirão depois para a encantadora Amarante, para almoço nesta bela cidade banhada pelo Tâmega.. É 
junto dele que se encontram os dois ex libris da localidade, a Ponte de São Gonçalo e a Igreja de S. Gonçalo de Amarante, ins talada no antigo convento 
com o mesmo nome, que visitarão após o almoço..  
Monumento Nacional, esta Igreja que domina o coração de Amarante foi erguida há cerca de 500 atrás, em 1543, contendo uma grande riqueza artística, 
e na qual podem observar encantadores elementos renascentistas, maneiristas e barrocos..    
Terminarão esta 1a edição da Rota do Românico com uma visita ao surpreendente Mosteiro de Travanca, associado em tempos remotos à linhagem dos 
Gascos, à qual pertencia Egas Moniz, aio de Afonso Henriques..  
O mosteiro impressiona e surpreende pelas suas dimensões, particularmente as da sua Igreja, erguid a no séc. XIII, tendo sido um dos mais poderosos 
mosteiros durante a Idade Média.. Venha desfrutar de mais um dia enriquecedor na companhia da Alma At Porto!  

 
Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 

Preços: 
  

 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 53,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:    54,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 55,00 € 

 

NOTA: Os preços incluem viagem em autocarro de turismo, bilhete de entrada e visita guiada ao Centro de Interpretação do 

Românico, almoço em Amarante, visitas Guiadas com Guia da Rota do Românico ao Mosteiro de Sta Maria Pombeiro, Igreja de 

S. Gonçalo Amarante e Mosteiro de Travanca, Guia Alma At Porto e seguros.  

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
Partida: 08H30 – Tribunal da Relação do Porto (na Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal da Relação) 

Chegada: 20H00 
 

LUGARES LIMITADOS 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS : 
19 DE ABRIL 

 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel e nome de todos os acompanhantes. 
  

PAGAMENTOS: 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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