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Vamos Desconfinar em Segurança!  

Rota da Castanha de Trancoso! 

No território que é hoje Portugal, a castanha é usada na alimentação humana desde tempos pré-históricos e   

representou um dos alimentos basilares das populações, em especial nas regiões de montanha, onde se reúnem 

as condições mais favoráveis ao desenvolvimento do castanheiro (Castanea sativa).  

Embora a batata tenha vindo substituir em parte a sua importância, a castanha manteve-se na dieta dos         

portugueses. Alimento versátil, é descrita como uma excelente fonte de energia graças ao seu teor em hidratos 

de carbono. 

Mas qual é afinal a origem do dia de São Martinho, dos magustos e dos ditados transmitidos de geração em 

geração que, todos os anos, em novembro, renovam a tradição das castanhas? 

A ligação entre o São Martinho e as castanhas em Portugal terá vindo da tradição do magusto de Todos os     

Santos, celebrado a 1 de novembro. Nesta data era habitual, especialmente no norte do país, assinalar os finados 

ao redor de uma fogueira e com uma mesa onde não faltavam as castanhas, para que os espíritos dos que       

tinham deixado a família pudessem apreciar o aconchego das chamas e das iguarias.  

Em Portugal, a passagem ao calendário gregoriano, em 1582, retirou 10 dias ao calendário anteriormente       

instituído. Os dias foram retirados do mês de outubro, o que levou a que o magusto de 1 de novembro passasse a 

ser celebrado a 11 de novembro, dia que foi mais tarde atribuído a São Martinho de Tours.  

Depois de tanto tempo Confinado, vais perder esta proposta? 

 

 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

04/2021  



INFO #cgnorte 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

                            Programa 

  Rota da Castanha de Trancoso 

  

1º Dia – Trancoso – Almoço típico – Campo de Batalha de 1385 — Passeio pelo Soito – Magusto com 

Degustação de Produtos Serranos e Animação Tradicional – Feira da Castanha  

10:00— Encontro do guia com o grupo  

— Receção de boas vindas ao grupo com a distribuição de um doce muito tradicional de Trancoso,        

“As Sardinhas Doces”, um dos doces mais característicos desta região;  

— Início do passeio com apresentação da vila e região;  

— Entrada e visita na sinagoga de Trancoso;  

— Continuação da visita com passagem pelos locais de maior interesse histórico e turístico, como a casa 

do gato preto, Igreja de São Pedro, pelourinho, casa dos arcos, antiga judiaria e Castelo de Trancoso;  

— Almoço em restaurante típico – Rota dos Cavaleiros;  

— Partida para o Soito com passagem no campo da batalha de 1385;  

— Chegada ao Soito onde o grupo poderá fazer um pequeno passeio por entre os castanheiros e        

apanhar a Castanha;  

— Realização do magusto, onde faremos também uma degustação de produtos serranos, haverá muita 

castanha, jeropiga, chouriça e presunto serrano, queijo da serra, a acompanhar o grupo vamos ter       

também animação com música tradicional Portuguesa;  

— Partida para Trancoso;  

— Cheque-in no Hotel Turismo de Trancoso 4* e jantar 

 

       

Passeios Culturais & Gastronómicos 

Costumes e Tradições Serranas 

13 e 14 de Novembro de 2021 



INFO #cgnorte 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

Programa 

 

2º Dia – Foz Côa e Museu do Côa – Degustação de Licor e Doces Tradicionais – Almoço 

Típico – Castelo Rodrigo — Serra da Marofa  

 

09:00— Encontro do guia com o grupo no hotel e partida para Vila Nova de Foz Côa, durante o percurso o 

guia fará uma apresentação da região e das suas principais caraterísticas;  

— Entrada e visita ao Museu do Côa;  

— No final da visita nada melhor que uma degustação de licor e doces tradicionais num dos mais belos mira-

douros, com vista para o Rio Douro e Rio Côa;  

— Visita ao centro histórico de Foz Côa, com a Igreja Matriz como principal destaque e Pelourinho;  

— Partida para Castelo Rodrigo por um dos percursos mais belos desta região, onde se encontra a zona das 

Amendoeiras e Aldeias absolutamente maravilhosas;  

— Almoço num dos melhores restaurantes desta região, a Taberna da Ti Matilde;  

— Partida para a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo;  

— Visita aos principais locais de interesse histórico e turístico da aldeia, como a Igreja Matriz, as Portas da 

muralha, palácio Cristóvão de Moura, Pelourinho, casa da Cisterna e antiga judiaria;  

— Partida para a Serra da Marofa, onde podemos fazer um pequeno passeio na Serra, até ao topo, onde se 

encontra um dos mais desconhecidos Cristo Rei que existe em Portugal e onde poderemos contemplar as 

maravilhosas paisagens que a Serra tem para nos oferecer;  

17:30— Fim das atividades, regresso a casa;  
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O que está incluído: 

 

 Acompanhamento por guia local 

 Visitas guiadas a Trancoso, Foz Côa e Castelo Rodrigo 

 Entrada e visita à Sinagoga de Trancoso e Museu de Côa 

 Passeio pelo Soito com apanha de castanha 

 Magusto com degustação de produtos serranos 

 Animação com música tradicional portuguesa 

 Degustação da Sardinha Doce de Trancoso 

 Degustação de licor e doces tradicionais de Foz Côa 

 Hotel de 4* em meia pensão 

 Noite de Fados 

 2 Almoços em restaurantes típicos 

 Transporte em autocarro de Refinaria de Matosinhos / Trancoso e regresso 

 Seguro de acidentes pessoais 
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                                                                  INSCRIÇÕES 

 

 

 

 

 

 A Diferença de Não Associado e Suplementos são Pagos no ato da inscrição 

 Cancelamentos efetuados nos últimos 15 dias antes do passeio não será devolvido o montante já 

transferido  

Plano de Pagamento: (podendo sempre efetuar um plano com um valor fixo) 
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 Data Limite para Inscrições 29/10/2021 

Inscrições Limitadas cumprindo as Normas da DGS á data para este género de evento 
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Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     

Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  210€ 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin   220€  

  
Inscrição 

 

1ª  

Setembro 

2ª  

Outubro 

3ª  

Novembro 

Pessoa 60 € 50 € 50 € 50€ 
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