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INFO #cgnorte 

 18 de Setembro  2021 
Passeios Culturais & Gastronómicos 

 Visita a Belmonte 

Vamos Desconfinar em Segurança!  

Rota do Petisco Tradicional de Belmonte! 

Descobrir Belmonte, conhecida com vila judaica, um local que encerra séculos de história e tradições portuguesas 

e judaicas.  

Mas há algumas centenas de anos, quando ali se criou uma comunidade onde os judeus se sentiram em           

segurança e mantiveram as suas tradições pelas gerações seguintes, Belmonte ficava longe de tudo. 

Terá sido esse afastamento a permitir que ali se desenvolvesse uma das maiores e únicas comunidades             

judaicas em Portugal que sobreviveram a todo o tipo de perseguições e foram capazes de conservar a sua         

história e tradições, tendo persistido desde a Idade Média. Essas marcas do passado estão presentes um pouco 

por toda a vila que vale a pena conhecer. 

Ainda antes desta se tornar uma vila judaica já tinha dado origem a um dos portugueses mais importantes da 

história. É que Belmonte é a terra natal de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, nascido naquela terra 

em 1467 ou 1468. As marcas da presença do navegador que em 1500 terá chegado a 'Terras de Vera Cruz' estão 

patentes na Igreja Matriz de Belmonte, também conhecida como Igreja da Sagrada Família, onde se encontra a 

imagem de Nossa Senhora da Esperança, datada do século XIV, que terá acompanhado Pedro Álvares Cabral na 

sua longa viagem.  

Um passeio por esta vila beirã revela inúmeras marcas do passado onde há locais emblemáticos de visita         

obrigatória.  

Venha às Aldeias Históricas com o Clube Galp Norte. 

Depois de tanto tempo Confinado, vais perder esta proposta? 
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Programa 

  Rota dos Petiscos Tradicionais de Belmonte  

  

 07:00— Viagem Refinaria de Matosinhos para Belmonte 

 Início do passeio, com apresentação da vila e região, num dos 

mais belos miradouros da vila, com vista sobre a Cova da Beira e Serra da Estrela;  

 Continuação da visita a alguns dos edifícios mais emblemáticos da família Cabral, como a Tulha e 

Solar dos Cabrais;  

 Passagem pela estátua Pedro Alvares Cabral, aqui podem ler as primeiras palavras dirigidas a        

D. Manuel na carta do Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, amigo pessoal de 

Pedro Alvares Cabral;  

 1ª Degustação Kosher, com produtos Judaicos, em frente à Hanukkah;  

 Continuação da visita pelos antigos Paços do Concelho e Pelourinho;  

 2ª Degustação de um petisco típico da região — Peixinho da Horta, Ovos Verdes, Pasteis de         

Bacalhau, Bôla de Cabral, Pão Centeio e Bebidas;  

 Entrada e visita ao Castelo que foi fortaleza militar e residência oficial da família e Igreja de        

Santiago/Panteão dos Cabrais;  

 Continuação da visita na zona histórica de Belmonte, agora para descobrir os segredos de uma das 

mais antigas comunidades judaicas em Portugal, com uma visita à antiga judiaria, aqui podemos 

ver também a atual Sinagoga;  

 Almoço no Restaurante Típico - Casa do Castelo ;  
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                     Programa 

 

 Partida para Sortelha com passagem por um dos monumentos romanos mais desconhecidos em 

Portugal, a Torre de Centum Cellas;  

 Inicio da visita a Sortelha, Aldeia única no panorama histórico nacional, Aldeia muito bem           

conservada e que retrata como nenhuma outra o Portugal Medieval;  

 Passagem pelos principais locais de interesse histórico e turístico, como: Castelo Medieval,         

Pelourinho, Calçada e Muralha Medieval, Paços da Via Sacra, Sepulturas Antropomórficas e Igreja 

de Nossa Senhora das Neves;  

 Podemos ainda conhecer a lenda do beijo eterno e a pedra da cabeça da velha;  

 3ª Degustação - Para terminar o programa nada melhor que mais um lanche rústico, com alguns 

dos melhores produtos regionais que esta região tem para lhe oferecer, como o Queijo, Chouriça e 

Presunto Serrano, Pão Centeio, Bica de Azeite, Bolos Regionais e o Bom Vinho Beirão;  

 18:30— Partida de Regresso;  
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O que está incluído: 

 Acompanhamento por guia local 

 Visitas guiadas a Belmonte, Centum Cellas e Sortelha 

 Degustação de Produtos Kosher 

 Entrada e visita ao Castelo e Igreja de Santiago / Panteão dos Cabrais 

 Degustação de Petiscos Tradicionais da Região 

 Degustação de Lanche Rústico em Sortelha 

 Almoço - entradas variadas, 2 pratos partilhados (Grelhada Mista com enchido          
regional e arroz de feijão + bacalhau no forno com natas e salada mista), sobremesas, 
vinho branco / tinto, água, sumo e café. 

 Transporte em autocarro de Refinaria de Matosinhos / Belmonte e regresso 

 Seguro de acidentes pessoais 
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 Data Limite para Inscrições 30/07/2021 

Inscrições Limitadas cumprindo as Normas da DGS á data para este género de evento 
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ASSOCIADO                 60 €  

NÃO SÓCIO                   70 €  

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     


