
PROGRAMA DA VIAGEM

1º Dia - 16 Abril – LISBOA 
09h45 - Encontro dos participantes à entrada do Castelo de São Jorge.
Início da visita guiada ao castelo.
Descendo a pé para a Baixa, visita à Catedral de Lisboa incluindo o claustro.
Almoço no restaurante Granja Velha.
De tarde visita às ruínas do Convento do Carmo.
De seguida grupo desloca-se de autocarro ao Museu Nacional de Arte Antiga para visitar a colecção de 
arte medieval.
Jantar e dormida livre.

A devastação provocada pelo sismo e consequente tsunami de 1755 tiveram consequências de imensa gravi-
dade para Lisboa, nomeadamente a destruição de ruas inteiras, templos, edifícios civis que eram testemunho 
do grandioso passado medieval e moderno, e presente desde o castelo até ao Rossio, da margem ribeirinha 
às zonas mais periféricas. A cidade que mais edifícios medievais deveria ter, é hoje aquela que tem apenas 
alguns vestígios, uns originais, outros reconstruídos, desse tempo de formação da nacionalidade, mas também 
de convívio entre culturas. Vamos olhar para esse património e interrogá-lo, e vamos conhecer colecções de 
arte medieval que se concentram em Lisboa, mas que reflectem a realidade do país. Em Sintra visitaremos 
o Palácio da Vila, residência de reis desde o séc. XIV e alguns dos templos medievais que subsistem,
enquadrados no ambiente “encantado” da vila e da sua serra.

     Carla Varela Fernandes
(Historiadora de Arte especialista em estudos medievais)

Com CARLA VARELA FERNANDES

Lisboa e Sintra Medievais
16 e 17 Abril 2022



PREÇO POR PESSOA 
               
298.00€             

PROGRAMA INCLUI:            PROGRAMA NÃO INCLUI:            

• Acompanhamento da conferencista Carla Varela Fernandes; 
• Acompanhamento de Rui Nobre (Madeira Connection);
• 2 almoços incluindo bebidas;
• Visitas aos monumentos mencionados; 
• Transporte como indicado no programa;  
• Todos os impostos aplicáveis; 
• Gratificações; 
• Radioguias; 
• Seguro Multiviagens. 

• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
   expressa; 
• Despesas de caráter particular designadas 
  como extras.

INFORMAÇÕES E RESERVAS
          +351 919 191 331
          +351 919 808 382
 lisboa@madeiraconnection.com

rui.nobre@madeiraconnection.com

2º Dia - 17 Abril – LISBOA / SINTRA / LISBOA
09h30 - Encontro dos participantes no Edifício CML Campo Grande 25, em Entrecampos.
Partida para Sintra de autocarro. Visitas ao Palácio da Vila e a Igreja de Santa Maria.
Almoço no restaurante Incomum.
Visitas à tarde ao Castelo dos Mouros e à Igreja de São Pedro de Penafarrim. 
Regresso a Lisboa.

                       LISBOA E SINTRA MEDIEVAIS                                  RNAVT 4039



Toscânia MedievalToscânia Medieval
23 a 29 junho23 a 29 junho

Arte Medieval
2022TURISMO CULTURAL TEMÁTICO

Com
Carla Varela Fernandes

Com
Carla Varela Fernandes



Ver ARTE na TOSCÂNIA é, desde logo, e na mente de todos, ver as obras dos grandes mestres do Renascimento…este é o 
blockbuster que é sempre apresentado, porque é o mais fácil para captar a atenção dos interessados (todos sabemos os nomes 
e conhecemos obras de artistas italianos dos séculos XV e XVI). Mas a proposta desta viagem é muito mais desafiadora.proposta desta viagem é muito mais desafiadora.  
Pretende-se ver algumas das mais importantes cidades da Toscânia por uma lente diferente - a da arte que os excepcionais 
arquitectos, escultores, pintores, ourives toscanos produziram entre os séculos XI a XIV (e parte do XV) – isto é, o que vulgarmente 
designamos por arte românica e gótica, e que está na origem das grandes catedrais, com as suas torres e batistérios autónomos, 
que pontuam todas as importantes cidades-Estado (ou Repúblicas) desta actual região de Itália. Se esta arquitectura medieval 
toscana tem características únicas e algumas das principais invenções técnicas (a inultrapassável cúpula da catedral de 
Florença é do século XV!), também o património 
pictórico e escultórico é catalisador de importantes 
novidades técnicas e difusor de novos  gostos e novos 
temas, saídos das mãos, na sua maioria, de geniais 

mestres como Cimabué, Giotto, Arnolfo di Cambio, Andrea e Giovani Pisano… que 
antecedem nomes tão celebrados como o de Donatello, por exemplo. 
O roteiro preparado (Florença, Pisa, Siena, Lucca) (Florença, Pisa, Siena, Lucca) oferece, antes de mais, “museus a 
céu aberto”, pois o melhor da arte de várias épocas convive, nas ruas e nos monumentos, 
com o quotidiano dos transeuntes, e a entrada nos edifícios medievais é também 
lugar de encontro com obras-primas de diferentes épocas. Embora nos foquemos com 
especial atenção na arte medieval, é certo que as obras do Renascimento e do Barroco 
lá estarão, lado a lado, para nos recordar que as continuidades e as rupturas na arte 
são a realidade de sempre, e nada pode ser verdadeiramente separado.
Edifícios de grande e média dimensão têm uma beleza surpreendente, tanto pela 
organização dos volumes e espaços interiores como pela decoração das fachadas, 
criando um “estilo toscano”, com características definidoras, mesmo que se reconheça 
semelhanças com os congéneres em França, Inglaterra, Península Ibérica… 
Herdeiros do Império Romano, os habitantes da Península itálica, mais do que qualquer outro território antes romanizado, continuaram a adaptar a estética 
e as formas antigas às novas sensibilidades religiosas e sociais que chegaram com a adoção do Cristianismo. Por isso, a arte do Românico ou do Gótico 
na Toscânia, ou noutros territórios “italianos”, é diferente, tem uma “personalidade” distintiva e impressionante. A generalizada utilização do mármore 
(branco ou misturado com o de outras cores), a separação do baptistério do edifício da catedral, assim como as torres sineiras (também autónomas e sempre 
muito altas), ou a adopção da estética bizantina no revestimento de muros e de abóbadas com mosaicos dourados e coloridos, são apenas algumas das 
características deste fascinante universo artístico medieval.

                                                                                                                                                                                                                                             Carla Varela Fernandes
                                                                                                                                                                                                                                                   IEM- NOVA/FCSH

Paisagem da Toscânia



1º Dia – Quinta-Feira, 23 de junho 
LISBOA / FLORENÇA
12h40 - Encontro dos participantes no Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa junto do balcão dos CTT.
14h40 - Partida do voo regular para Florença.  
18h30 - Chegada a Florença. Transfer para o hotel. Check in. Jantar livre. Alojamento.

2º Dia – Sexta-Feira, 24 de junho
FLORENÇA
Visita panorâmica da cidade de Florença com guia local visitando a Catedral e o Batistério.
A terminar a manhã visita ao Museo delle Opera de Santa Maria del Fiore onde se podem contemplar as melhores obras 
de arte (os originais) feitos para a catedral, o campanário e o batistério de Florença. Entre elas, têm especial relevo as 
esculturas para o interior ou para as fachadas destes edifícios indissociáveis e emblemáticos da cidade e da antiga República 
de Florença, nomeadamente de grandes mestres como Arnolfo di Cambio, Ghibertti, Lucca della Robia ou Donatello, entre 
outros. Também aqui teremos a oportunidade de perceber como Filippo Brunelleschi, no séc. XV, conseguiu construir a 
inigualável cúpula da catedral, através do visionamento de um curto, mas muito interessante filme.
Almoço em Florença.
De tarde grupo contempla o exterior do Pallazzo Vechio e da Piazza della Signoria. 
O Pallazzo Vechio ou Palazzo della Signoria, é um imponente edifício civil construído na Idade Média (séc. XIII), que viu 
a sua dimensão quadruplicar ao longo do tempo. Em 1560, o governador ducal de Florença – Cosme I de Medici –mudou-
se para o novo palácio (Pallazzo Pitti), tendo mandado construir um passadiço (que existe ainda hoje) para ligar os dois 
palácios. O Pallazzo Vechio é hoje um dos principais símbolos de Florença, que se avista em vários pontos da cidade graças 
à altura da sua torre (Torre Arnolfo). A maioria dos grandes palácios construídos na cidade nos séculos XV e XVI, apesar 
de introduzirem alterações formais nas fachadas, de um modo geral tiveram o Pallazzo Vechio como modelo arquitetónico.  
Para além da torre de 94m, a fachada austera do palazzo mantém a decoração com o friso de brasões que mostram a 
complexa realidade da república florentina no final da Idade Média. Apesar de ser hoje a sede do poder municipal, no 
interior é também um museu com obras de destacados pintores e escultores do Renascimento. Este é o mais proeminente dos 
edifícios que se encontram na Piazza della Signoria, e esta é a mais bela e a mais animada praça da cidade. Aqui também são 
referência obrigatória a Logia dei Lanzi – um pequeno museu ao ar livre; a Fonte de Neptuno e o Tribunale della Mercanzia.
Continuação do tour com visita guiada à Basílica de Santa Croce – Igreja gótica, que é a principal igreja dos Franciscanos 
em Itália e a maior igreja franciscana do mundo. Na verdade, ela é também um panteão de celebridades da cultura e da 
ciência, pois muitos são os notáveis que aqui foram sepultados (entre eles Miguel Ângelo, Galileu, Rossini…) e para este 
espaço trabalhara alguns dos mais celebrados artistas de cada época. Com as características da arquitetura gótica italiana, 
esta igreja dos séculos XIII-XIV, destinada aos frades defensores da vida humilde desde cedo foi acumulando riquezas 
artísticas graças às doações de mecenas de grande poder económico. De labor medieval, e saídos das mãos de um dos mais 
importantes pintores de todos os tempos, são as pinturas murais que Giotto realizou em algumas das 16 capelas que que se 
abrem no interior da igreja, e o excepcional crucifixo pintado sobre madeira por Cimabué, o mestre de Giotto são apenas 
alguns dos destaques. Já dos finais do século XIV, num tempo de transição, é a Capela Pazzi, uma sala do capítulo que se 
abre do claustro principal e que foi projectada por Filippo Brunelleschi, a mais atrativa, tanto pela arquitectura como 
pela decoração. 
Jantar livre. Alojamento.

Catedral de Santa Maria del Fiore 

Piazza della Signoria

 Basílica de Santa Croce 

PROGRAMA



3º Dia – Sábado, 25 de junho
FLORENÇA
Visita guiada ao Museo Nazionale Bargello. Este museu, instalado no século XIX num importante palácio, destinava-se a 
contar a história da arte da Toscana. É um dos mais importantes museus de Florença e reúne nas suas várias salas, coleções 
de arte em marfim desde a Época visigótica ao século XVI, pinturas e esculturas de artistas de nomeada do Gótico e do 
Renascimento. Destaque para um corredor adaptado para receber obras escultóricas da transição entre o século XI e o 
XIV, onde se expõem obras de escultores Nicola Pisano ou Arnolfo di Cambio. Entre as joias da arte que são apresentadas, 
há sempre que destacar as esculturas de Donatello (séc. XV) e de Miguel Ângelo (séc. XVI), mas também as de outros 
escultores, ourives e pintores surpreendem-nos e causam espanto a cada momento.
Almoço em Florença.
Visitas ao Convento e Museo San Marco – o edifício dos frades dominicanos dedicado a S. Marcos data do século XIII de foi 
remodelado e concluído no século XV. Um pouco afastado dos locais mais procurados pelos turistas, este convento/museu 
é um “tesouro escondido”: aqui viveu Fra Angélico, o inconfundível pintor florentino da primeira metade do séc. XV, e aqui 
decorou com pinturas murais as celas dos outros frades.
Antes do jantar grupo tem entrada na Basílica de San Miniato al Monte, construída de acordo com o estilo românico, 
esta tem sido considerada uma das mais belas igrejas de Itália e é uma das sugestões mais especiais do programa desta 
viagem. Foi acrescentada com património diverso (pinturas e esculturas) de várias épocas, em especial no séc. XV, e devidas 
aos melhores artistas florentinos. Destaca-se neste monumento a extraordinária capela funerária do Cardeal D. Jaime de 
Portugal, neto de D. João I, que foi embaixador em Florença. 
Jantar livre. Alojamento.

4º Dia – Domingo, 26 de junho
FLORENÇA/PISA/FLORENÇA
Partida em autocarro de Florença para Pisa, antiga Républica e Cidade-Estado da Toscânia, é onde se encontram alguns 
dos melhores edifícios românicos desta atual região italiana, marcados pela elegância do traçado, pela beleza dos materiais 
pétreos e pela sensação
de homogeneidade na linguagem artística. É impossível não ficar impressionado com este conjunto arquitetónico.
Tour panorâmico de Pisa com guia local.
Visitas guiadas à Catedral e ao Batistério: estes dois edifícios, juntamente com o campanário da catedral (a designada “Torre 
de Pisa”) e ainda o Campo Santo – cemitério, fazem o conjunto monumental da Piazza dei Miracoli e foram construídos entre 
os séculos XI e XIII e remodelados em séculos seguintes. Na catedral, em particular no seu interior misturam-se gostos do 
Românico típico desta região, com os gostos da arte que nesse tempo se fazia em bizâncio e até no mundo árabe e o resultado 
foi, desde logo, tão apreciado que influenciou a construção de outros edifícios dentro e fora da Toscânia. Destacam-se os 
revestimentos com mosaicos à maneira bizantina, assim como objetos devocionais e litúrgicos mais ao gosto da arte ocidental 
(como o grande crucifixo do século XII). O Batistério (o maior no seu género) é um edifício de planta centralizada, com elevada 
e larga cúpula, e a decoração reflete um gosto de transição entre a arte românica e a gótica, resultando numa surpreendente 
e aparatosa construção. No seu interior, entre muitos elementos de destaque, um é especial: o púlpito esculpido em 1260 por 
Nicola Pisano, aquele a quem Vasari definiu como o mais importante escultor da sua geração.
Almoço em Pisa.
Visita ao Museo dell’Opera del Duomo. Tal como nos vários museus italianos que se erguem perto das catedrais, este também 
se destina a mostrar os originais de obras muito relevantes dos edifícios catedralicios e dos seus batistérios e campanários 
(edifícios autónomos), feitas por diversos artistas e que, por razões de deterioração ou desgaste foram substituídas por cópias 

Museo Nazionale Bargello

 Batistério de Pisa

Torre de Pisa



ao longo dos séculos. Por isso, também aqui vamos ao encontro de surpreendentes tesouros artísticos. Para além deles, o 
museu tem uma particularidade de grande interesse: a apresentação de ferramentas e mecanismos que foram usados na 
construção dos edifícios da catedral, do batistério e da torre (campanille) durante a Idade Média.
Regresso em autocarro para Florença.
Jantar livre. Alojamento.

5º Dia – Segunda-Feira, 27 de junho
FLORENÇA / SIENA / FLORENÇA
Partida em autocarro de Florença para Siena.  Herdeira real ou mítica dos feitos de grandes vultos da Antiguidade Clássica 
e da Alta Idade Média, Siena ascendeu à posição de República no século XII, época em que se torna um importante polo 
político, cultural e artístico da Península Itálica. A configuração urbanística (ruas, praças e casas) são bem o espelho desses 
séculos de grande pujança, e em que teve como principal rival a cidade de Florença. Do ponto de vista artístico, a designada 
“escola de Siena” tem protagonistas em conhecidos pintores e escultores do Gótico e do Proto-Renascimento. 
Tour panorâmico de Siena com guia local.
Visitas guiadas à Catedral de Siena e ao Campanile que são os edifícios religiosos mais marcantes da cidade e estão situados 
na praça principal (Piazza del Campo). A catedral é um dos edifícios mais impressionantes de Itália, uma construção ao 
gosto do Gótico toscano que, entre outros aspetos, se caracteriza pelo uso, nas fachadas e nos interiores de mármores pretos 
e brancos, disposto sequencialmente e fazendo listras (no caso de Siena, associou-se esta opção construtiva aos míticos 
cavalos preto e branco, da fundação da cidade - Senius e Aschius). Foi erguida entre 1215 e 1263 para substituir, no local, a 
primitiva catedral, românica, mais pequena e menos impactante. À maneira da vivência urbana das cidades medievais, em 
particular das cidades-repúblicas italianas, a construção da catedral era motivo de enorme orgulho para os cidadãos e todos 
queriam participar nesse grande acontecimento, fosse com trabalho, fosse com pequenas ou grandes doações. Para a catedral 
de Siena, sabemos que esse empenho citadino foi muito grande e o resultado é magnífico. Entre muitos e muitos elementos 
construtivos e decorativos que se podem destacar (desde a pintura dos melhores artistas medievais e renascentistas de Siena, 
às esculturas da fachada e do interior, em particular as de Donatelllo), chama-se a atenção para o púlpito no interior, lavrado 
pelos escultores Nicola e Giovani Pisano (1265), em mármore de Carrara, onde encontramos um modelo semelhante (mas 
com alterações) ao do púlpito do batistério de Pisa.  Nicola pisano pode ter sido também o arquiteto do campanário da 
mesma catedral.  
Almoço em Siena.
Visita ao exterior dos palácios da Piazza del Campo e à Torre del Mangia, uma torre com 102m de altura, que faz parte do 
complexo construtivo da Câmara Municipal de Siena. É uma torre medieval com função de sineira, construída entre 1338 
de 1348 (o primeiro ano da devastadora Peste Negra) em tijolo e pedra, e que tem nichos que recebem boas esculturas do 
século XIV.
Regresso em autocarro para Florença.
Jantar livre. Alojamento.

6º Dia – Terça-Feira, 28 de junho
FLORENÇA / Região de LUCCA / FLORENÇA
Partida em autocarro de Florença para Lucca – Há quem recorde Luca apenas como a cidade natal do famoso compositor 
de óperas Giacomo Puccini… mas Lucca é uma comuna italiana à beira do rio Serchio, muito atraente pelo seu património 
artístico. Aqui, os vestígios da Antiguidade estão ainda muito presentes e o passado medieval (em especial os séculos XI e 
XII) através do seu património arquitetónico e escultórico, são uma marca indelével no urbanismo. É uma das cidades mais 
charmosas da Toscânia, tanto pela sua configuração, como pelo traçado urbanístico e pelas construções religiosas e civis 
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(fortalezas) de várias épocas.
Visita guiadas à Catedral de Lucca (e ao seu museu). A catedral, dedicada a um dos santos de maior devoção na Idade 
Média - São Martinho de Tours - foi construída entre os séculos XI e XIII, com as características da arquitetura românica 
da Toscânia (planta basilical, alta torre campanário, fachada escalonada e decorada com arcarias cegas). Numa das portas, 
pode ver-se um relevo com a Descida da Cruz, realizado por Nicola Pisano, e é apenas um dos elementos de referência. A 
decoração interior, já à maneira gótica (séculos XIII-XV) apresenta algumas obras de especial destaque. A mais antiga e 
conhecida é o Volto Santo, uma imagem “milagrosa” de Cristo Crucificado e que foi modelos para muitas outras no século 
XII, os relevos que contam a história da vida e milagres de S. Martinho e o túmulo de Illaria de Carreto (1405) esculpido 
pelo genial Jacopo della Quercia.
Almoço em Lucca
Visita ao Duomo de Barga e à Chiesa San Giorgio a Pieve di Brancoli. 
A catedral de Barga (Duomo) tem S. Cristóvão por orago e é uma sólida e impressionante construção românica em mármore 
branco, iniciada no século XI (prolongou-se até ao século XVI) e mostra diferenças relevantes em relação ao chamado 
“românico toscano” que caracteriza a maioria das catedrais desta região italiana. Situa-se no local da antiga acrópole, no topo 
de uma colina. A fachada é quadrada e ladeada por torre sineira muito alta. De particular interesse é o portal com os seus 
leões apotropaicos e um tímpano com curiosa decoração vegetalista e figuras humanas. O interior tem três naves separadas 
por arcarias amplas e caracteriza-se pelo despojamento de ornamentos, ainda que possua um interessantíssimo púlpito com 
colunas assentes sobre leões e as faces decoradas com cenas bíblicas. 
Situada no topo de um monte, a Chiesa San Giorgio a Pieve di Brancoli, esconde atrás da robustez dos seus muros do séc. 
XII, uma espaçosa igreja de planta basilical, com capela-mor coberta por meia-cúpula de pedra, mas, em especial, mobiliário 
litúrgico românico, como o altar, a pia batismal e o púlpito, com profusa e volumosa escultura talhada no mármore da região 
– verdadeiros testemunhos da qualidade da arte românica da Toscânia. Destaque ainda para o grande crucifixo do séc. XIII, 
pintado sobre madeira e suspenso na capela-mor, ou o relevo em terracota policromada, com S. Jorge a salvar a princesa do 
dragão, de Andrea della Robia (séc. XV).
Regresso em autocarro para Florença.
Jantar de Despedida em Florença. Alojamento.

7º Dia – Quarta-Feira, 29 de junho
FLORENÇA / LISBOA
Transfer para o Aeroporto de Florença.
11h45 – Partida do voo para Lisboa.
13h45 – Chegada a Lisboa.

Praça Anfiteatro - Lucca

Duomo

 Pieve di San Giorgio a Brancoli



FUNCHAL
Rua Alferes Veiga Pestana, 1L - Loja 33
9050-079 Funchal
MADEIRA-Portugal

+351 291 098 196
info@madeiraconnection.com

LISBOA
Condomínio Metrocity - Av. de Pádua, 3
Edifício 1-Bloco B - Piso 1-2 - Estúdio C
1800-294 Lisboa
LISBOA - Portugal

+351 210 993 504
lisboa@madeiraconnection.com

www.madeiraconnection.com
MADEIRA CONNECTION - Tourism Services, Unip. Lda
RNAVT 4039

NÃO  INCLUI:NÃO  INCLUI:
Almoços e jantares não mencionados no 
programa;
Actividades e visitas pessoais; 
Gratificações e despesas pessoais; 

O VALOR INCLUI:O VALOR INCLUI:
Passagem aérea em classe económica para o percurso Portugal/Florença/
Portugal;
Taxas de aeroporto, combustível e segurança e franquia de 23kg de bagagem
de porão;
Acompanhamento permanente e durante toda a viagem por Tour Leader
Madeira Connection ;
Acompanhamento da Conferencista e especialista em Arte Medieval:
Carla Varela Fernandes;
Radioguias durante toda a viagem;
Transferes Aeroporto/Hotel/Aeroporto e entre cidades em autocarro privado
com ar condicionado;
Estadia em Hotel 4 **** com pequeno almoço incluído;
Todas as visitas mencionadas no roteiro;
Entradas nos monumentos e museus conforme descrito no programa;
Todas as refeições mencionadas no programa (bebidas incluídas);
Taxas municipais italianas, de turismo e IVA;
Seguro Multiviagens com Cobertura Covid ;

Valor por pessoa:

Em quarto DUPLO
Valor: 2.625€

Em quarto INDIVIDUAL 
Valor: 3.325€

 INFORMAÇÕES E RESERVAS
          +351 919 191 331
          +351 919 808 382
 

lisboa@madeiraconnection.com
rui.nobre@madeiraconnection.com

Arte Medieval
TURISMO CULTURAL TEMÁTICO

Toscânia MedievalToscânia Medieval
23 a 29 junho23 a 29 junho



Com: 
CARLA VARELA FERNANDES

Nos séculos XII a XII, Coimbra foi uma das mais importantes cidades no nascente 
reino português, lugar de residência da família real, lugar de coroação, da presença de 
casas religiosas de enorme prestígio e de uma nobreza que acompanhou o processo da 
designada Reconquista ou que se fixou no território dos beirões. A produção artística 
acompanhou estes momentos e deu resposta aos desejos de tão prestigiados clientes. 
Coimbra notabilizou-se (desde a Antiguidade) pelas oficinas de escultura que aqui 
floresceram mais do que em qualquer outra parte do reino. Nesta viagem veremos al-
gumas obras que são marcadas pela excecionalidade, raras por diversos motivos, e que 
têm histórias cheias de detalhes para contar. Por isso, nada melhor do que começar 
pela belíssima coleção medieval do MNMC, seguir à descoberta do único claustro por-
tuguês com capitéis historiados, recordar a atribulada história do convento de Sta. 
Clara-a-Velha, impressionar os nossos sentidos com o que a catedral exibe dos tempos 
gloriosos da arte românica e gótica, visitar o magnífico túmulo da rainha Santa Isabel e 
da sua neta noutro convento de clarissas e, ainda, a vila de Montemor-o-Velho, altaneira 
e amuralhada, com a sua igreja matriz. 

Carla Varela Fernandes

(Historiadora de Arte especialista em estudos medievais)

,
Coimbra Medieval

26 e 27 Marco 2022



PREÇO POR PESSOA
QUARTO DUPLO 

                            

PROGRAMA INCLUI:            PROGRAMA NÃO INCLUI:            

• Acompanhamento da conferencista Carla Varela Fernandes; 
• Acompanhamento de Rui Nobre (Madeira Connection);
• Alojamento de 1 noite com pequeno almoço; 
• 2 almoços e 1 jantar incluindo bebidas;
• Visitas aos monumentos mencionados; 
• Transporte como indicado no programa;  
• Todos os impostos aplicáveis; 
• Gratificações; 
• Radioguias; 
• Seguro Multiviagens. 

• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
   expressa; 
• Despesas de caráter particular designadas 
  como extras.

 INFORMAÇÕES E RESERVAS
          +351 919 191 331
          +351 919 808 382
 lisboa@madeiraconnection.com

rui.nobre@madeiraconnection.com

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL               

399,00€             43,00€             

PROGRAMA DA VIAGEM

1º Dia - 26 de março – Sábado - LISBOA / COIMBRA  
07h45 – Encontro dos participantes na Estação Oriente.
08h00 – Partida do autocarro para Coimbra com paragem numa área de serviço.
Chegada a Coimbra. Visita guiada ao Museu Nacional Machado de Castro para conhecer o seu espólio de 
arte medieval.
Almoço no Restaurante Dom Pedro.
De tarde visita às ruínas do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e claustro do Mosteiro de Sta. Maria de Celas 
Check in no Hotel Tivoli Coimbra.
Jantar no restaurante Solar do Bacalhau.
Regresso ao hotel. Alojamento.

2º Dia - 27 de março – Domingo - COIMBRA / MONTEMOR-O-VELHO / LISBOA
Partida do hotel de autocarro para visitar a Sé Velha e o túmulo da Rainha Santa Isabel no Convento de 
Santa Clara-a-Nova. 
Almoço no restaurante A Grelha, em Montemor-o-Velho.
Visita à Igreja Matriz de Montemor-o-Velho e à muralha do castelo desta vila.
Regresso a Lisboa com paragem numa área de serviço.

                          COIMBRA MEDIEVAL                                               RNAVT 4039
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TURISMO CULTURAL TEMÁTICO

Mosteiros Medievais
Norte de Portugal

Arte Medieval

Com Carla Varela Fernandes
26 a 28 junho 2021



PREÇO POR PESSOA
QUARTO DUPLO 

PROGRAMA INCLUI:  PROGRAMA NÃO INCLUI:  

• Acompanhamento da conferencista Carla Varela Fernandes
• Alojamento de 2 noites com pequeno almoço;
• Acompanhamento de Rui Nobre (Madeira Connection);
• 3 almoços e 2 jantares incluindo bebidas;
• Visitas aos monumentos mencionados;
• Transporte como indicado no programa,
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens;

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

 INFORMAÇÕES E RESERVAS
+351 919 191 331
+351 919 808 382
lisboa@madeiraconnection.com
rui.nobre@madeiraconnection.com

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL     

519,00€   52,50€   

NOTA: Possibilidade de partida em local distinto para
             residentes na zona sul ou norte do país        

MOSTEIROS MEDIEVAIS DO NORTE DE PORTUGAL          RNAVT 4039

1º Dia - 26 de junho – Sábado - LISBOA / MATOSINHOS / LEÇA DO BALIO / RATES / PÓVOA DE VARZIM
09h15 – Encontro dos participantes no parque de autocarros de Turismo do Parque das Nações junto ao AKI.
09h30 – Saída peal A1 para Leça do Balio com paragem numa área de serviço.
Almoço no restaurante Lusíadas, em Matosinhos.   
Visita à Igreja do Mosteiro de Leça do Balio. Sucedendo a uma igreja mais modesta do século XI, o edifício que hoje vemos é a igreja tardo-
românica que pertenceu a um amplo mosteiro da ordem militar do Hospital. Com aspeto de fortaleza, é uma magnífica e impotente construção 
que nos revela a arte de um tempo de transição. A história deste templo cruza-se com as figuras relevantes da sociedade medieval portuguesa.
Perto de Póvoa, visita à Igreja de São Pedro de Rates. Uma das mais importantes igrejas dos inícios da nacionalidade, sofreu várias campanhas 
de obras entre os séculos XI e XIII e é, talvez, juntamente como as catedrais de Braga e Coimbra, a que mais se relaciona com o processo 
expansionista dos condes e depois dos reis de Portugal. A sua arquitetura e a escultura ainda existentes têm muito para nos revelar.
Check in no Hotel São Félix. Jantar no restaurante Bodegão. Alojamento.

2º Dia - 27 de junho – Domingo - PÓVOA DE VARZIM / FRIESTAS / LONGOS VALES / MONÇÃO / PADERNE / BRAVÃES / PONTE DE LIMA
Partida para o Alto Minho para a visita à Igreja de São Fins de Friestas. Igreja românica que pertenceu a um mosteiro beneditino ou de cónegos 
Agostinhos, é marcada pela simplicidade e o encanto das igrejas rurais românicas. 
De seguida o grupo visita a Igreja de Longos Vales situada no concelho de Monção.  A escultura românica de “características galegas” 
encontra nesta igreja uma das suas melhores e mais qualificadas expressões. Os seus capitéis e mísulas são impressionantes pela temática, 
mas, sobretudo pela volumetria impositiva das figuras. Este é um dos casos da arte românica que não consegue deixar de nos impressionar. 
Almoço no restaurante Cozinha do Convento, em Monção.
A seguir à refeição o autocarro parte para a visita à Igreja do Mosteiro de Paderne. Conserva-se hoje a igreja de um mosteiro do século XI, 
inicialmente beneditino e depois da Ordem dos Regrantes e Santo Agostinho que o refundou e reconstruiu seguindo, em grande medida, os 
modelos-tipo das arquiteturas desta ordem religiosa, com grande implantação em Portugal nos séculos XII e XIII. 
Perto da Ponte da Barca visita-se a Igreja do Mosteiro de Bravães. A pequena, mas muito atrativa igreja do antigo mosteiro de Bravães, destaca-se 
pela volumosa escultura da sua fachada, com temas muito variados e com alguns enigmas iconográficos ainda sem cabal resposta. É, sem dúvida, 
uma das joias do românico português do Norte.
Check in no Hotel Império do Norte, em Ponte de Lima Jantar no restaurante Cozinha Velha. Regresso ao hotel. Alojamento.

3º Dia - 28 de junho – Segunda-Feira - PONTE DE LIMA / POMBEIRO DE RIBAVIZELA / PAREDES / FERREIRA / PAÇO DE SOUSA / LISBOA
De manhã partida para o Vale de Sousa com visita ao Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro. Uma das mais antigas instituições monacais do 
território português, documentada desde 853. A construção do edifício atual, porém, ocorreu no século XII, apesar das muitas alterações ocorridas 
em tempos do Barroco, percebe-se a ambição do plano inicial e os vestígios ainda existentes são prova disso mesmo. Muito interessante é a presença 
de túmulos de dois cavaleiros medievais.
Almoço no restaurante Cozinha da Terra, em Paredes.
De tarde, visita à Igreja de São Pedro de Ferreira. Apesar da datação relativamente tardia, e das proporções da sua igreja (algo modesta para um mosteiro 
beneditino), o conjunto constitui um dos nossos mais interessantes monumentos românicos, com muitas afinidades com outras igrejas monásticas da região.
Por fim a Igreja do Mosteiro de São Salvador do Paço de Sousa. É uma das mais notáveis construções religiosas do românico do Norte, com uma 
história riquíssima que vai do século IX ao XIV, e está intrinsecamente ligado a uma figura maior da nossa História: D. Egas Moniz. Da história 
rocambolesca do seu túmulo aí em exposição, muitos mistérios estão ainda por resolver… 
Ao fim da tarde chegada a Lisboa com paragem no caminho numa área de serviço.

PROGRAMA DA VIAGEM
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