
 

08h00 – Saída de Lisboa (antiga Pastelaria Suíça – Rossio) tolerância de 5 minutos. 

 

11h00 – Complexo Monumental de Santiago da Guarda – Residência Senhorial e Vila 

Romana 

Localizado na freguesia de Santiago da Guarda, no concelho 

de Ansião, este complexo monumental está classificado 

como monumento nacional desde 1978. O espaço é 

constituído por torre, paço e 

capela de arquitetura 

manuelina e vila tradicional 

romana dos séculos IV e V 

descoberta em 2002, onde se 

encontram mosaicos da época. O conjunto ainda contempla 

uma oficina de arqueologia e um centro de documentação. 

 

Estará à venda uma merenda 

doce à base de nozes, fruta confeitada, sultanas, mel, 

pinhões, fermento, erva-doce e canela. Se desejar, informar 

no acto de inscrição. 

 

11h50 – Fábrica do Queijo “Prado da Sicó”, com visualização da janela do fabrico e prova 

de produtos 

             

 

 

 

 

 

 

 

13h10 – Almoço no restaurante “Solar da Rainha” 

Entradas 

Sopa de Legumes 

Bacalhau à Brás  

Vitela e rojões de porco, com batata assada no forno, 

arroz e salada 

Misto de doce e fruta 

Vinhos branco e tinto, refrigerantes, água 

Café ou chá 

SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

POR TERRAS DE ANSIÃO 
11 de Abril de 2023 (terça-feira) 

 
Nos 350 anos da doação do senhorio da vila de Ansião, em 1673, a 

D. Luís de Meneses 
 



 

 

15h30 – Parque Verde do Nabão e Centro Histórico de Ansião (percurso realizado em 

autocarro) 

Passeio no Parque Verde e Nascente do Rio Nabão  

Ponte do Cal 

Painel de azulejos alusivo à lenda da Rainha Santa e do 

Ancião 

Padrão Seiscentista (mandado 

erigir pelo senado de Ansião 

em 1686, como símbolo de 

louvor a D. Luís de Meneses, 

este padrão assinala os feitos desse general de artilharia nas 

diferentes batalhas da Guerra da Restauração, com destaque 

para as batalhas de Ameixial (1663) e de Montes Claros (1665)) 

Pelourinho 

Praça do Município 

Igreja Matriz da Nossa Sr.ª da Conceição - Ansião 

 

 

16h15 – Moinho de Vento no Monte da Ovelha - 

Pousaflores 

Percurso pedestre na Serra da Portela - visualização da 

exposição de escultura do projecto Territórios de 

Pedra e identificação das orquídeas selvagens. 

 

 

 

 

20h00 - Chegada prevista a Lisboa (ficando sujeita a alguns pequenos atrasos nas visitas 

guiadas e no almoço). 

 

CONDIÇÕES 
 

Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na secretaria 
da SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o IBAN da CGD PT50 0035 

06970043880473214 
 

Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita. 
 

Custo por pessoa 
(inclui transporte, visitas guiadas, almoço, despesas de organização e seguro – apólice n.º 206294012, 

da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 
 

Sócios € 78,50   Não Sócios € 88,50 
 


