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O rio Côa é um curso de água que percorre cerca de 135 km desde a nascente, nas proximidades
da Serra da Malcata, até confluir com o rio Douro. Do ponto de vista da orografia, o vale do Côa
é uma região de transição entre as planuras da Meseta ibérica e a superfície enrugada das serras
lusitanas. Os seres humanos instalaram-se aqui há dezenas de milhares de anos, como é bem
sabido pelos testemunhos que nos deixaram e que se celebrizaram quando a preservação de
gravuras rupestres provocou a interrupção da construção de uma barragem nas imediações
de Foz Côa.
No século XII esta região era quase despovoada e o rio marcava a fronteira entre os reinos de
Portugal e de Leão. A rivalidade entre as duas monarquias levou a que ambas reforçassem a sua
presença ao longo do rio com uma série de fortalezas que persistiram até aos nossos dias. A fusão
dos reinos de Leão e de Castela sob Fernando III, em 1230, fez desviar o eixo do reino vizinho
mais para leste, mas a rede de castelos junto ao Côa representava uma ameaça para Portugal.
D. Dinis aproveitou a fragilização da dinastia e as dissensões internas castelhanas para atravessar
o rio e conquistar a margem direita do Côa, o que acabou por ser consagrado pela assinatura do
Tratado de Alcanizes, em 1297. Nesta viagem iremos, pois, visitar os castelos e povoados que são
o testemunho da importância estratégica deste território, bem como o legado das populações
do Paleolítico que ali habitaram quando a Península ainda estava praticamente coberta pelos
gelos da Era Glaciar.
João Paulo Oliveira e Costa

PROGRAMA DA VIAGEM
1º Dia -08 de setembro - Quarta-Feira - LISBOA - SORTELHA - VILA DE TOURO - GUARDA
09h00 - Saída de Lisboa para a Sortelha com paragem numa área de serviço.
Almoço no restaurante Dom Sancho, em Sortelha.
Visita à vila histórica de Sortelha.
Visita à Vila de Touro.
Jantar e alojamento no Hotel Lusitania Congress, na Guarda.
2º Dia - 09 de setembro - Quinta-Feira - GUARDA - VILAR MAIOR - ALFAIATES - SABUGAL – CASTELO BOM – CASTELO MENDO- GUARDA
Visita ao castelo de Vilar Maior e ao centro histórico de Alfaiates, incluindo as muralhas do castelo.
Visita ao castelo do Sabugal e ao Museu da cidade.
Almoço no restaurante Robalo, no Sabugal.
Visita a Castelo Bom, com paragem junto às ruínas do castelo.
Visita ao núcleo histórico de Castelo Mendo.
Jantar no restaurante O Ferrinho, na Guarda.
Alojamento.
3º Dia - 10 de setembro- Sexta-Feira - GUARDA - PINHEL - FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO - ALMOFALA - ALMEIDA - GUARDA
Visita ao centro histórico de Pinhel com percurso ao longo das muralhas medievais.
Visita à fortaleza de Castelo Rodrigo e a miradouro adjacente.
Visita à igreja matriz de Figueira de Castelo Rodrigo.
Almoço no restaurante Taverna da Matilde.
Visita à Torre das Águias (Almofala) e ao convento de Santa Maria de Aguiar.
Visita a Almeida (passeio pelas muralhas) e visita ao Museu Militar.
Jantar no restaurante Aquarius, na Guarda.
Alojamento.
4º Dia - 11 de setembro- Sábado - GUARDA - VILA NOVA DE FOZ COA - CASTELO MELHOR - ALMENDRA - GUARDA
Visita ao centro histórico e igreja matriz de Almendra.
Paragem para ver a vila de Castelo Melhor.
Almoço no restaurante Côa Museu.
Em Vila Nova de Foz Côa o grupo visita a igreja matriz, o museu do Côa e um núcleo das gravuras
Jantar no restaurante Don Garfo.
Alojamento.
5º Dia - 12 de setembro - domingo - GUARDA - CIUDAD RODRIGO (Espanha) – LISBOA
Passeio pela zona histórica da Guarda e visita ao Museu Municipal da Guarda
Almoço no restaurante Asador La Muralla, em Ciudad Rodrigo.
Visita a Ciudad Rodrigo. Passeio pelas muralhas e pelo centro histórico e visita à Sé.
Regresso a Lisboa.

PREÇO POR PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1.490,00€

130,00€

PROGRAMA INCLUI:

PROGRAMA NÃO INCLUI:

• Acompanhamento do conferencista do João Paulo Oliveira e Costa
• Acompanhamento de Rui Nobre (Madeira Connection);

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

• Autocarro;
• 4 noites de alojamento no Hotel Lusitania Congress na Guarda
ou similar

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

• 9 refeições incluindo bebidas (5 almoços e 4 jantares);
• Visitas aos monumentos mencionados;
• Transporte como indicado no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Kit de higiene anti-Covid 19;
• Gratificações;
• Radioguias;

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

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

• Seguro Multiviagens;

CASTELOS VALE DO CÔA

RNAVT 4039

