
   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado, 333000...   JJJAAANNNEEEIIIRRROOO. 2016 
 

A espetacularidade da paisagem do  
Património Mundial da Humanidade.  

As casas e os solares e a sua beleza arquitetónica. 
A riqueza da gastronomia local. 

Todo um rico património que não pode deixar de conhecer! 
 

Acompanhamento por Guia Cultural Local 
 

 

HORÁRIOS: 07h.45 Concentração do Grupo na UPP   
08h.00 Partida 

  18h.00 Regresso 
20h.00 Chegada à UPP  

 

COLABORAÇÃO:     

 

   

   

SSSAAABBBRRROOOSSSAAA situa-se na margem direita do rio Douro e integra a lista de locais considerados 
PATRIMÓNIO MUNDIAL pela Unesco – o ALTO DOURO VINHATEIRO. O nosso cirandar 
contempla a visita aos seguintes sítios: 
 

S. MARTINHO DE ANTA, OS LOCAIS DE VIVENCIA DO ESCRITOR 
Na sua terra natal vamos conhecer um pouco mais sobre Miguel Torga,  

visitando os espaços de vivência do escritor. 
 

POLO ARQUEOLÓGICO DA GARGANTA 
Memória insigne de outros tempos, os objetos aqui expostos são mais do que 
simples peças, são parte da evolução e da história dos nossos antepassados.  

Emocionante e apaixonada, esta é a herança.  
Descobri-la aqui e explorar este território é celebrar a vida! 

 
ALDEIA VINHATEIRA DE PROVESENDE 

Uma das sete aldeias preservadas do Douro, sendo esta a aldeia Portuguesa com mais 
Solares Brasonados por metro quadrado, com   historias que nos remetem ao Sec. XVIII. 

Aqui nasceu o Dr. Joaquim Pinheiro de Azevedo Leite Pereira, que salvou a Região 
Demarcada do Douro da Praga da Filoxera. 

 Uma aldeia digna de ser visitada! 
 

CENTRO HISTÓRICO DE SABROSA 
Vila que foi o berço do Navegador Fernão de Magalhães que fez a primeira Viagem de 

Circum-navegação. Com visita ao exterior da casa deste, ao centro histórico da Vila. 
Para terminar a visita, uma prova de vinhos na Adega Cooperativa local. 

 

um dia recheado de memória e cultura! 
Esperamos por si!  

 

  

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  EE  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS::  Secretaria da UPP  

IInnssccrriiççããoo::  5555,,0000€€,,  até 20JAN..  Pagamento no ato da inscrição..  Mínimo de 40 inscrições. 
Inclui transporte em autocarro, visitas guiadas, almoço e seguro AP Grupo.  

NNããoo  ddiissppeennssaa  aa  ccoonnssuullttaa  ddaass  CCoonnddiiççõõeess  ddee  PPaarrttiicciippaaççããoo 
 

O Programa pode ser alterado no decorrer da visita 
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