SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL

MONÇÃO
27 e 28 de Setembro de 2022 (terça e quarta-feira)
No 636.º aniversário do encontro de D. João I com o Duque de
Lencastre (1386-2022)

1º dia – 27 de Setembro
08h00 – Saída de Lisboa (Antiga Pastelaria Suíça – Praça da Figueira) –
tolerância de 5 minutos
12h30 – Almoço no restaurante “Sabores do Lima”
Melão com presunto, chouriço com broa,
bolinhos de bacalhau e rissóis
Sopa de legumes
Vitela assada com batata no forno
Leite-creme ou salada de frutas
Vinho branco ou tinto, água, refrigerantes
Café ou chá
15h00 – Palácio da Brejoeira
O Palácio da Brejoeira é um edifício em
forma de L, composto por três torreões e
dois vastos vãos que demonstram a
harmonia da arquitectura típica do início
do séc. XIX.
No interior pode-se observar vários salões
decorados com peças únicas maioritariamente estilo império e oriental, que
revelam o luxo à época, nomeadamente peças
de decoração e tapeçarias de vários estilos.
Em redor do Palácio desenham-se os jardins
estilo inglês, com lagos, frondosas cameleiras,
estátuas de figuras mitológicas. No bosque,
encontramos uma vasta coleção de árvores
exóticas, bem como o lago e a Ilha dos

Amores, obras do grande paisagista de jardinagem Jacinto Matos, que revelam
o romantismo deste espaço.
19h00 – Hotel Bienestar Termas de Monção
**** (distribuição dos quartos)
20h00 – Jantar no hotel
(ementa a divulgar oportunamente)

2º dia – 28 de Setembro
08h00 – Pequeno-almoço no hotel
09h00 – Saída do hotel
09h15 – Ponte do Mouro
Ergue-se sobre o rio Mouro e é já por si um ponto de interesse, tanto a nível
histórico como arquitectónico. Originária do séc. XIV, foi remodelada em 1627,
e encontra-se inserida num caminho
antigo que vinha de Braga, passava por
Arcos de Valdevez e se dirigia a
Valadares, Melgaço, São Gregório e Serra
da Peneda, já tendo testemunhado a
passagem de almocreves e peregrinos.
Testemunhou o histórico encontro de D.
João I com o Duque de Lencastre, pretendente ao trono de Castela, em que se
estabeleceram as condições da cooperação militar portuguesa com o rei inglês,
que pretendia conquistar Castela, bem como o
acordo de casamento do rei português com D.
Filipa de Lencastre, filha do duque. Um pesado
legado histórico que envolve o local numa aura
de espiritualidade e imponência. Para além do
interesse histórico, já referido, esta ponte
apresenta
uma
espantosa
envolvente
paisagística – onde se insere a Capela de São
Félix, a Casa do Cruzeiro, alguns moinhos e a
Capela do Santo Cristo – que a valoriza.

10h30 – Passadiços da Fortaleza de
Monção
A entrada para os Passadiços de
Monção está localizada junto às
históricas muralhas de Monção, mais
concretamente junto às escadas do
Arado, estendendo-se das margens
do rio Minho até ao admirável Parque das Caldas, sempre com os olhos postos
na vizinha Galiza. A sensação de tranquilidade está omnipresente em todo o
percurso e a envolvente paisagística é simplesmente apaixonante. Percurso
de 800 metros de passadiços (1,6 km ida e volta).
11h00 – Museu do Alvarinho
É um espaço museológico
dedicado ao vinho Alvarinho,
sua história, seu território, suas
gentes. Inaugurado em fevereiro
de 2015, está instalado na Casa
do Curro, um edifício do séc.
XVII situado na Praça Deu-la-Deu, no coração de Monção. O Museu do
Alvarinho assume-se como um espaço de promoção, comercialização e
degustação deste produto com elevada importância na economia e na
identidade cultural e histórica do concelho. O museu proporciona uma viagem
pelo mundo do famoso vinho, disponibilizando informação sobre a origem,
evolução e empresas vitivinícolas. O museu do Alvarinho, instalado na Casa do
Curro, imóvel do séc. XVII, representou um investimento próximo dos 150 mil
euros, comparticipado.
11h30 – Fortaleza de Monção
Sinta-se parte da história monçanense,
inspirando o ar medieval da fortificação,
erguida em 1306 por D. Dinis que,
envolvido numa prolongada guerra com
Castela, mandou construir um castelo
com uma torre de menagem e uma cerca
amuralhada em redor da vila. Mais tarde,
durante as Guerras da Restauração, a cerca medieval e o castelo deram lugar a
uma fortificação do tipo Vauban. Actualmente, pouco resta do primitivo
castelo mandado construir por D. Dinis, sendo apenas visível um troço junto ao
passeio do Néris. Nas suas proximidades encontramos o paiol, com cobertura de
lajes e rodeado por um alto muro. Conservam-se ainda a Porta de Salvaterra e
a Porta do Rosal, dignas de uma visita, testemunho do passado bélico da vila.

12h00 – Saudáveis e Companhias
Com muitos anos de existência, as roscas são um doce típico do concelho raiano
e ainda há alguns exemplos de monçanenses
que preservam a tradição de as confeccionar.
Maria Alice Costa é uma das últimas
rosqueiras do concelho. Ainda hoje faz
questão de participar em todas as festas e
feiras típicas do concelho e dos concelhos
vizinhos (prova acompanhado de Alvarinho)
13h00 – Almoço no restaurante “Matraquilhos”
Tábua mista de queijos e enchidos, doce de
abóbora e nozes
Canja de galinha
Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão e
legumes
Naco de porco grelado com batatas fritas e arroz
Pudim caseiro de ovos ou salada de frutas
Vinhos branco e tinto maduro ou verde, refrigerantes, águas
Café ou chá
20h00 – 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 - € 350,00
NÃO SÓCIOS - € 400,00
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).

