VISITA DE ESTUDO
“NA ROTA DO PATRIMÓNIO”
Folgosinho e Gouveia
(Serra da Estrela)

Sábado, 28 Janeiro
2017

GOUVEIA
Percurso urbano pela história da cidade de Gouveia na descoberta do património urbano mais
relevante da cidade. Durante o percurso encontramos o Museu Municipal de Arte Moderna Abel
Manta -significativamente instalado num edifício setecentista, o antigo Solar dos Condes de
Vinhó e Almedina, patrocinadores dos estudos artísticos de Abel Manta- espaço que alberga
o núcleo da obra de Abel Manta, à qual se juntam trabalhos de ilustres mestres como Vieira da
Silva, Joaquim Rodrigo, Júlio Resende, Júlio Pomar, Menéz e Paula Rego; a Biblioteca
Municipal Vergílio Ferreira e o espólio do escritor; o Bairro do Castelo, o mais antigo núcleo
urbano da cidade; A Rua Direita; a Casa da Torre (séc XV/XV); A Praça de S. Pedro, com as
Igrejas de S. Pedro e da Misericórdia, os Paços do Concelho e o Espaço Arte e Memória e Pátio
do Museu.

FOLGOSINHO

.

Antiga Vila e sede de Concelho, é caracterizada pelo casario simples e tradicional. O seu
isolamento -cerca de 900m de altitude- sempre lhe conferiu um lugar de destaque na defesa
do território, tanto do vale médio do Mondego, como do vale inicial, já embrenhado na Serra
da Estrela. Produto de lendas e "estórias", segundo o povo, por aqui andaram Viriato e Afonso
Henriques, que a calcorrear a Serra, combateram romanos e "mouros" e traçaram o natural
aspeto resistente e rude destas gentes, que fazem da montanha o seu lar. O percurso inicia-se
no Adro de Viriato, seguindo pela Rua do Quebra Costas até à "Casa de Viriato". Depois na rua
do Outeiro de Cima vamos encontrar marcas judaicas e cruciformes e seguindo pelo jardim do
Viriato, Igreja de S. Pedro, Rua da Judiaria vamos até ao Castelo de Folgosinho, com a Capela
de S. Faustino e Quintã do Pedrão.

Inscrição: 55,00€ ■ Pagamento no ato da inscrição.

Visita guiada pelo historiador Dr. Joel Correia

Concentração do Grupo na UPP: 07h.15
Partida da UPP: 07h.30
Regresso à UPP: 20h.00

Mínimo de 40 inscrições, até 20 Jan.
Lugar atribuído pela ordem de pagamento
Inclui: Transporte em autocarro, visitas guiadas, seguro AP Grupo e
Almoço no Restaurante “O Albertino” - Folgosinho
.
Não dispensa a consulta das Condições de Participação
O Programa pode ser alterado no decorrer da visita.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Secretaria da UPP ■ Rua da Boavista, 736 4050-105 PORTO
T: 226098641 - 963874167 ■ geral@upp.pt ■ www.upp.pt
www.facebook.com/UniversidadePopulardoPorto

