ENIGMAS DE VISEU
30 JUNHO – 01 JULHO

A cidade de Viseu guarda aquele que é um dos mais enigmáticos monumentos do Património
português: a maior construção em terra da Península Ibérica - a "Cava de Viriato". Quem ergueu
esta gigantesca estrutura? Quando? Para quê? A resposta é surpreendente e faz-nos cruzar com
uma das mais fabulosas lendas portuguesas: a do Rei Ramiro.
Viseu está também associado ao Bispo D. Miguel da Silva, pioneiro do Renascimento em Portugal
e "mecenas" do fabuloso pintor Grão Vasco. O que terá levado o Rei a ameaçar de morte este
Bispo de Viseu, obrigando-o a fugir do nosso país?
São estes os temas de fundo da visita que a Ordem dos Médicos vos propõe, que nos levará a
(re)descobrir os enigmas associados à história e lendas de Viseu.

PROGRAMA
DIA 30 JUNHO l SÁBADO

DIA 01 JULHO l DOMINGO

08h30
Ponto de Encontro - Sede da Ordem dos
Médicos, Porto
10h30
Viseu - Paços do Concelho [percurso pedonal]
Fonte de S. Francisco I Rossio
13h00
Almoço - Restaurante Muralha da Sé
15h00
Viseu - Check in no Hotel Palácio dos Melos
(centro histórico) e partida de autocarro
16h15
Mangualde - Anta da Cunha Baixa
18h30
Quinta do Medronheiro, Soutulho - S.
Cipriano - Prova de vinhos do Dão e jantar
22h00
Regresso ao Hotel

09h00
Pequeno almoço no Hotel e check out
10h00
Viseu - Catedral [Visita ao claustro] I
Museu Grão Vasco I Centro Histórico
12h30
Almoço - Restaurante Maria Xica [centro
histórico]
15h15
Cava de Viriato
16h30
Solar do Dão [visita exterior]
17h00
Pousada de Viseu - Welcome drink
18h00
Regresso ao Porto
20h00
[hora prevista de chegada]

O PROGRAMA INCLUI


Visita acompanhada por Joel Cleto, com áudio guias



Autocarro turístico



Seguro (transporte e acidentes pessoais)



Almoços nos Restaurantes Muralha da Sé e Maria Xica, Viseu



Jantar e Prova de Vinhos do Dão na Quinta do Medronheiro, Soutulho - S. Cipriano



Estadia e pequeno almoço no Hotel Palácio dos Melos, Viseu 4****



Entrada no Museu Grão Vasco



Welcome drink na Pousada de Viseu

PREÇO
190€ / pax [25€ suplemento single]
[máximo 48 pax]
INSCRIÇÕES I INFORMAÇÕES
Telf. (+351) 91 776 88 52
Email ph-tacitus@ph-tacitus.pt
DADOS PARA FATURAÇÃO
PH TACITUS, Lda.
NIPC 514837039
RNAAT nr. 832/2018
IBAN PT50 0036 0157 99100077880 35
[pf enviar comprovativo do pagamento por email para ph-tacitus@ph-tacitus.pt]
CONDIÇÕES DE RESERVA
1. A visita realiza-se com um mínimo de 46 participantes.
2. Data limite de inscrição: 25 de maio.
3. Pagamento de 50% de reserva até 25 de maio. Enviar o comprovativo de pagamento por
email para ph-tacitus@ph-tacitus.pt
4. Indicação do nome completo e data de nascimento de cada participante na data de inscrição
(para efeitos de seguro), bem como respetivo nº identificativo (para reserva de hotel).
5. Indicação do nome e nº identificativo da pessoa com quem divide o quarto, quando
aplicável.
6. Indicar alergias / restrições alimentares / necessidades específicas, se as houver, na data de
inscrição.
6. A partir de 30 de maio, o valor já pago não poderá ser restituído; até essa data apenas 50%
do valor pago poderá ser restituído.
7. Pagamento da totalidade da visita até 18 de junho. Enviar comprovativo de pagamento por
email para ph-tacitus@ph-tacitus.pt

