
 

 

 
 
 

Da Civilização Romana aos Povos 

Promíscuos – Couto Mixto de Rubiás 

29 DE JUNHO A 2 DE JULHO DE 2023  

Viagem exclusiva Pontes da Lua 

 

 
 

 

Dia 29 de junho - quinta-feira 

Às 7h30m ponto de encontro em frente ao Palácio de Queluz e partida com paragem em 

Lisboa – Sete Rios junto à porta principal do Jardim Zoológico. Seguimos em autocarro 

turístico a caminho da Régua, com almoço no Restaurante Torrão: entradas várias, creme 

de legumes, vitela à padeiro e fatia de bolo de São Marcos, com bebidas incluídas. 

 



 

 

 

Depois do almoço viajaremos até Chaves onde concretizaremos a 1ª visita relacionada com 

o tema Civilização Romana. Faremos uma visita guiada às Termas Romanas de Chaves, o 

maior balneário da Península Ibérica, um dos maiores da Europa e do Império Romano, no 

qual continua a brotar a 76o C as águas de Flávio, “Aquae Flaviae”, Chaves.   

Por fim, check-in no Forte de São Francisco Hotel ****. Jantar no Hotel: bacalhau à Zé do 

Pipo e alojamento.  

 

Dia 30 de junho – sexta-feira 

Depois do pequeno-almoço, acompanhados por guia local, visita ao centro histórico da 

cidade, ao Museu Militar – Torre de Menagem, à Igreja da Misericórdia, onde faremos 

todos os esforços para que seja cantada naquela acústica maravilhosa, a “Ave Maria” de 

Schubert. Degustação do Pastel de Chaves – IGP (Produto de Indicação Geográfica 

Protegida). É um delicioso folhado com recheio de carne de vitela picada.  

Almoço regional: Posta à Transmontana 

Depois do almoço visita guiada à raia e ao “Pobo Promíscuo de Cambedo da Raia” onde 

desenvolveremos o tema dos Povos Promíscuos (lado português) e Couto Mixto (lado 

espanhol), referindo o Tratado de Limites de 1864, a Guerra Civil Espanhola, o Maquis e 

Solidariedades na Raia.  

Visitaremos o Forno Comunitário de Cambedo da Raia, lanche em adega típica e visita à 

Igreja da Paróquia de Santiago e ao Museu Etnográfico. 

Regresso a Chaves para jantar num dos melhores restaurantes de Chaves, o Restaurante 

Carvalhos. Alojamento no Hotel. 

 

 



 

 

 

 

Dia 1 de julho – sábado 

Depois do pequeno-almoço atravessaremos a Galiza para fazer uma visita guiada em Bande 

ao Centro de Interpretação do Complexo Arqueolóxico de Aquis Querquennis.  

Aquis Querquennis, conhecido popularmente como A Cidá, foi um acampamento romano 

(muito provavelmente para combater os Lusitanos) situado na paróquia de Os Baños no 

concelho ourensino de Bande, na Galiza, e ocupado entre o último quartel do século I e 

meados do século II. O acampamento, que ocupava 3 hectares, é o clássico com forma 

retangular, muralha com esquinas arredondadas e torres defensivas quadrangulares entre as 

portas e nas esquinas. Foram descobertos 6 barracões para a tropa, o hospital, os celeiros e 

as latrinas. 

Os Lusitanos conseguiram resistir aos romanos, e por isso ainda existe o Restaurante Lusitano 

onde almoçaremos, em Lobios. 

Depois do almoço percorreremos, ao longo do Rio Lima, uma estrada não muito afastada 

do percurso da antiga Via Nova romana que ligava Asturica Augusta (Astorga) a Bracara 

Augusta (Braga).    

Chegaremos a Ponte de Lima ao Hotel Império do Norte de onde se avista a Ponte Romana 

do século I, período do Imperador Augusto. Ficaram apenas sete arcos de volta perfeita, 

que contrastam com os 17 arcos quebrados góticos construídos depois durante o século 

XIV. 

Jantar e alojamento no Hotel Império do Norte, situado na Avenida Principal de Ponte de 

Lima, a Avenida dos Plátanos.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dia 2 de julho - domingo 

 

Depois do pequeno-almoço, às 9 horas, partida para Bracara Augusta (Braga). Visita 

orientada por Ana Patrícia Silva, uma das nossas guias preferidas. 

O centro histórico de Braga sofreu uma enorme revolução nos últimos anos. A antiga Bracara 

Augusta, com mais de 2000 anos de história, é a mais antiga cidade portuguesa e uma das 

cristãs mais antigas do mundo, mas é também hoje uma das mais jovens da Europa. Fundada 

pelos romanos no ano 16 a.C., a longa história da antiga Bracara Augusta é visível nos 

monumentos, igrejas e casario centenário e convive energicamente com a cultura, o 

comércio e os serviços, depois de uma intensa revitalização.  

E em Bracara Augusta, depois desta visita orientada pela Ana Patrícia Silva, não poderíamos 

deixar de almoçar, para despedida desta viagem temática, no célebre Restaurante Augusta: 

Bacalhau Augusta e Nacos de Boi ao Alho. 



 

 

Depois do almoço regresso a Lisboa. 

 

 

 

Nº mínimo de participantes: 30; Máximo: 40  

Preço: Sócios:  545,00 € em quarto duplo; 645,00 € em quarto single 

  Não Sócios: 570,00 €; 670,00 € em quarto single 

O preço inclui:  
           Acompanhamento por um representante da agência durante toda a  
           viagem; 

Autocarro de turismo, com ar condicionado para o percurso mencionado; 
Alojamento de 2 noites no Forte de São Francisco Hotel em Chaves;  
Alojamento de 1 noite no Hotel Império do Norte em Ponte de Lima; 
04 almoços e 03 jantares segundo programa;  
Visitas guiadas às Termas Romanas de Chaves, ao Centro Histórico de Chaves, ao 
Pobo Promíscuo de Cambedo da Raia e ao Forno Comunitário, ao Centro de 
Interpretação do Complexo Arqueolóxico de Aquis Querquennis e ao Centro Histórico 
de Braga; 
Auriculares para a visita guiada a Braga com a técnica Ana Patrícia Silva;  
Lanche em Adega Típica de Cambedo da Raia; 
Degustação do Pastel de Chaves. 



 

 

 
 
Ave Maria de Schubert na Igreja da Misericórdia em Chaves; 
Seguro Multiviagens;  
Gratificações a motorista e guias locais. 
 
 
 
Obs: Dada a grande instabilidade de preços nos combustíveis, na hotelaria e na 
restauração, chamamos a atenção para a possibilidade de ajustamento do preço deste 
programa. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso não aconteça.  

 

              

 

 

OS NOSSOS HOTEIS EM CHAVES E EM PONTE DE LIMA 

 

 


