
Uma vez um Homem 

travou do bordão e partiu a correr 

as sete partidas do Mundo. 

Andou, andou, até 

que foi dar a uma 

terra de que 

ninguém tinha ideia... 

 

Aquilino Ribeiro 
 

1.º dia – 25 de Março 
 

08h00 – Saída de Lisboa (Antiga Pastelaria Suíça – Rossio) – tolerância de 5 

minutos 

 

12h30 – Almoço no restaurante “Quinta da 

Ponte” (Pendilhe) 

Entradas variadas 

Creme de legumes 

Posta de vitela à Pendilhe 

Sobremesas variadas 

Vinhos tinto e branco, água e sumos  

Café ou chá 

 

SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

CASTRO D’AIRE, 
CARREGAL E VILA 
NOVA DE PAIVA 

25 e 26 de Março de 2022  
(sexta e sábado) 

 
Por terras de Aquilino Ribeiro, no 103.º 

aniversário da primeira edição de  
“Terras do Demo” (1919-2022) 



15h00 – Igreja Matriz de Castro D’Aire 

A construção da actual Igreja Matriz de Castro Daire 

ter-se-á iniciado no final do séc. XVII, início do 

século XVIII, vindo substituir uma igreja medieval 

com a mesma invocação (S. Pedro). 

Na actual igreja dominam os estilos artísticos típicos 

do séc. XVIII, entre os quais o Barroco e o Rococó.  

Saliente-se o magnífico altar da Irmandade das 

Almas, um dos mais belos do distrito de Viseu, de 

estilo Barroco. 

O cadeiral da capela-mor da igreja, de estilo Rococó, 

é também outra das jóias deste templo, tendo sido elaborado por Timóteo 

Correia Monteiro. 

No exterior, destaca-se a fachada principal da igreja, de estilo Neoclássico 

(século XIX), e a sua torre sineira. 

 

 

16h00 – Centro de Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva 

Este centro assume-se como uma porta de entrada para o território, já que 

pretende que todos os visitantes continuem 

a sua descoberta visitando os vários recursos 

aqui mencionados e abordados. Conheça 

todas as rotas pedestres do concelho, viaje 

pela história deste território, desde a pré-

história até à época romana, e descubra a 

biodiversidade do Rio Paiva. A Serra de 

Montemuro está também representada com 

as suas árvores, a vaca de raça arouquesa e, 

claro, a agricultura, ainda muito presente 

nas suas encostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h00 – Visita pelo centro histórico de Castro D’Aire (percurso a pé) 

Passagem pela fonte e jardim municipal, miradouro sobre a Serra de 

Montemuro, pelourinho, marco simbólico da Nacional 2, Confraria do Bolo 

Podre (Padaria Forno da Serra) 

 

 

 

 

 



18h30 – Palace Hotel & Spa Astúrias (Castro D’Aire) **** 

(distribuição dos quartos)  
 

20h00 – Jantar no hotel (em regime de buffet) 

Entradas variadas 

Creme de legumes 

Filetes de peixe com molho de camarão e puré de 

batata 

Perna de peru assada com laranja e batata assada 

Sobremesas variadas 

Vinhos branco e tinto, águas, sumos 

Café ou chá 

 

 

2.º dia – 26 de Março 
 

08h00 – Pequeno-almoço no hotel 

 

09h00 – Saída do hotel  

 

10h00 – Carregal (Sernancelhe)  

Aquilino Ribeiro nasceu na freguesia de 

Carregal no ano de 1885. A sua obra, de 

valor universal, cotou-o como um dos 

escritores portugueses mais fecundos do 

séc. XX. A casa onde nasceu e o pátio 

onde brincou ainda permanecem. O 

escritor teve honras de Panteão 

Nacional, tendo legado ao concelho e ao 

país retratos valiosos da cultura e da identidade das gentes beirãs. 

 

 

11h00 – Santuário e Colégio da Lapa (Serra 

da Lapa), Sernancelhe 

É, ainda hoje, santuário de peregrinação, 

tendo chegado a ser, a par com Santiago de 

Compostela, um dos mais importantes da 

Península Ibérica, recebendo peregrinos das 

sete partidas do mundo. Contíguo ao 

Santuário foi erigido em finais do séc. XVI o 

Colégio da Lapa, onde Aquilino estudou e que está tão presente na sua obra. 

 



12h00 – Fundação Aquilino Ribeiro 

A nobre casa de Aquilino Ribeiro, em Soutosa, 

datada do séc. XIX dá lugar à Fundação 

Aquilino Ribeiro. A casa senhorial, como 

muitos lhe chamam, tem como objectivo 

promover a 

vida e obras 

literárias de 

Aquilino Gomes Ribeiro e preservar as 

memórias do escritor, valorizando os bens 

culturais e promoção da sua obra com 

objectivos científicos, educativos e lúdicos. 

 

 

13h30 – Almoço no Hotel Mira Paiva 

Rissóis de carne, de peixe, de camarão, 

croquetes, azeitonas, chouriça, morcela, 

moira, alheira, presunto 

Canja de galinha 

Bacalhau à Mira Paiva 

Vitela e lombo de porco acompanhado com 

batata assada, arroz e salada mista 

Sobremesa à escolha 

Vinhos tinto e branco, água e sumos  

Café ou chá 

 

19h30 – Chegada prevista a Lisboa (fica sujeita a alguns pequenos atrasos nas 

visitas guiadas e almoço). 

CONDIÇÕES 
 

Inscrições: Considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na 
secretaria da SHIP ou efectuando uma transferência bancária para o  

IBAN da CGD PT50 0035 06970043880473214 
 

Preço por pessoa (em quarto duplo) 

 
SÓCIOS - € 300,00               NÃO SÓCIOS - € 350,00 

Suplemento em quarto individual € 30,00 
 

Pagamento de sinal obrigatório - € 100,00 

 
Inclui: Transporte, visitas guiadas, 1 pequeno-almoço, 2 almoços, 1 jantar, 1 dormida, despesas 

de organização e seguro – apólice n.º 202211256, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 
 

Desistências: Poderá desistir mediante comunicação escrita (até 8 dias antes) tendo direito à 
devolução das quantias pagas, deduzidas os gastos de anulação não reembolsáveis (dormida). 


