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EM PARCERIA COM O GRUPO DOS AMIGOS DO MNAA
 



Cidade que se orgulha de ter sido escolhida para Berço de Portugal, por aí ter nascido Afonso e Henriques, primeiro rei de 
Portugal, Guimarães é hoje uma cidade dinâmica, jovem, repleta de história mas também de cultura.
 O seu centro medieval é um labirinto de vielas e praças pitorescas, encimadas pelo seu Castelo. Cidade declarada como 
Património da Unesco em 2001, Guimarães merece uma visita … e desta vez, em parceria com o GAMNAA, propomos um 
passeio pela cidade acompanhados por um dos Conservadores do Museu Nacional de Arte Antiga.

30 E 31 MARÇO 2019

GUIMARÃES
EM PARCERIA COM O GRUPO DOS AMIGOS DO MNAA

1º dia – 30 de Março (sábado) – LISBOA | GUIMARÃES
Comparência pelas 08h30, em Sete Rios, junto à porta principal do jardim Zoológico, para saída em autocarro de turismo com 
destino a Guimarães. Paragens pelo caminho. Chegada a Guimarães e almoço em restaurante local (a definir).
Após o almoço, visita ao Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) que reúne peças oriundas de diferentes 
épocas, lugares e contextos em articulação com obras de artistas contemporâneos, propondo uma montagem da história da arte, 
enquanto sucessão de ecos, e um novo desígnio para o museu, enquanto lugar para o espanto e a reflexão. O CIAJG junta peças 
das três coleções que José de Guimarães vem reunindo há cerca de cinco décadas Arte Africana, Arte Pré-Colombiana e Arte 
Chinesa Antiga , obras da autoria do artista e de outros artistas contemporâneos e objetos do património popular, religioso e 
arqueológico.
Pela tarde, tempo ainda para uma merecida visita à Casa de Sezim que entrou para a família dos atuais proprietários em 1376.
A beleza da Casa, a harmonia das suas linhas, a monumentalidade da sua fachada e a coleção de papeis panorâmicos da primeira 
metade do século XIX que abriga nos seus salões, têm sido, nos últimos anos, motivo de curiosidade internacional.
Ao final do dia, alojamento na Pousada Mosteiro de Guimarães e jantar.
 
 
2º dia – 31 de Março (domingo) – GUIMARÃES | LISBOA
Após o pequeno almoço, saída da Pousada em direção ao Paço dos Duques de Bragança. Majestosa casa senhorial do século XV, 
mandada edificar por D. Afonso - futuro Duque de Bragança, filho bastardo do Rei D. João I - a qual lhe serviu de residência e à 
sua segunda mulher, Constança de Noronha. Palácio de vastas dimensões, com características arquitetónicas de casa fortificada, 
coberturas de fortes vertentes e inúmeras chaminés cilíndricas que denotam a influência da arquitetura senhorial da Europa 
Setentrional, trata-se de um exemplar único na Península Ibérica. Caminhando para o centro histórico, visita à Igreja da Nª Srª da 
Oliveira e o Museu Alberto Sampaio - Arte Sacra , criado em 1928 para albergar as coleções da extinta Colegiada de Nossa 
Senhora da Oliveira e de outras igrejas e conventos da região de Guimarães, então na posse do Estado. Situa-se em pleno Centro 
Histórico, no exato local onde, no século X, a condessa Mumadona instalou um mosteiro, à volta do qual foi surgindo o burgo 
vimaranense. Os espaços que ocupa pertenciam à Colegiada, e têm valor histórico e artístico: o claustro e as salas medievais que 
o envolvem, a antiga Casa do Priorado e a Casa do Cabido. 
Almoço em restaurante local. Saída de Guimarães e direção a Lisboa, onde chegaremos pelas 19h30.
 
 
Fim da Viagem
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Quarto duplo  (Sócio GAMNAA)

Quarto Duplo (Não Sócio GAMNAA)

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

398 €

418 €

65 €

 

• Acompanhamento de Anísio Franco,  conservador do Museu 
Nacional de Arte Antiga durante toda a viagem;
 
• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras 
durante todo o circuito;
 
• 1 noite de alojamento na Pousada do Mosteiro de 
Guimarães;
 
• 1 jantar na Pousada (com bebidas);
 
• 2 almoços (com bebidas);
 
• Todas as visitas mencionadas no programa;
 
• Áudio-guias;
 
• Seguro Multiviagens;

O PREÇO INCLUÍ

• Extras de caráter particular e tudo o que não estiver 
mencionado como incluído;
 
• Gratificações a guia e motorista.

O PREÇO NÃO INCLUÍ

NOVAS FRONTEIRAS

Fátima Mendes
T:  210 536 596
Email: fatima@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
 
RNAVT 7281

VIAGEM A GUIMARÃES

Para informações e reservas contacte:


