Pequeno Roteiro de Visitas – Mangualde e arredores
Igreja Matriz
Mangualde

Local

Site
http://www.turismodemang
ualde.pt/page17.html

Breve Descrição
O seu nome completo é Igreja Matriz de S. Julião
de Azurara. Anterior à fundação portuguesa. No
interior salienta-se a capela-mor, com rica talha
dourada e quadros sobre madeira, dos sécs. XVII e
XVIII. O retábulo é formado por quatro colunas
laterais, revestidas de folhagem de vinha, sendo
um dos mais típicos e puros exemplos da arte
religiosa setecentista, existentes não só na diocese
de Viseu, mas no país.

Termas de
Alcafache

http://www.termasdealcafac
he.pt

A funcionar desde 1962, o balneário das Termas
Sulfurosas de Alcafache tem sofrido um constante
processo de crescimento e de melhorias. São
conhecidos o SPA termal de Vinoterapia e o de
Algoterapia.

Jardins da
Casa da
Ínsua

http://casadainsua.pt

Localizada em Penalva do Castelo, a cerca de 25
Km de Viseu, a Casa da Ínsua é um edifício
solarengo de estilo barroco, que tem como
imagem de marca a sua imponente fachada e os
seus magníficos jardins, notáveis quer pela
extensão quer pela originalidade e variedade de
espécies.

Bar do
GELO –
Palácio do
Gelo, Viseu

http://bardegeloviseu.com

Duração máxima das visitas: 30 minutos.

Nota

232 479 797
962 795 733

232 642 222

Entrada adulto
com 1 bebida 10€
Grupos: Preços
especiais
mediante
reserva.

Foto

Pequeno Roteiro de Visitas – Mangualde e arredores
SÉ DE
VISEU

http://www.visitcentrodepor
tugal.com.pt/pt/se-catedralde-viseu/

A Catedral de Viseu é um ímpar mosaico de estilos
arquitetónicos. Assim, temos fundamentalmente o
estilo românico-gótico, Gótico, Manuelino,
Renascentista, Barroco e também a modernidade,
na arrojada expressão do novo altar-mor. A atual
Catedral de Viseu é um edifício gótico, fortificado,
dos séculos XIII-XIV.

Fim de semana:
09H00 – 12H00
| 14H00 –
19H00
Fecha às
quintas-feiras e
aos sábados de
manhã

Museu de
Arte Sacra –
Sé de Viseu

http://www.visitcentrodepor
tugal.com.pt/pt/museu-dearte-sacra/

O Museu de Arte Sacra apresenta inúmeras peças
de valor histórico e cultural. Estas são constituídas
por ouro, pedras preciosas, combinadas com as
mais requintadas peças eclesiásticas como o pluvial
(bordado a ouro).

09:00h-12:00h
e das 14:00h 17:00h

Museu
Nacional
Grão Vasco

Museu do
Quartzo Viseu

http://www.rotadascatedrai
s.com/viseu-tesouro-museu
http://www.visitcentrodepor
tugal.com.pt/pt/museugrao-vasco/

http://www.visitcentrodep
ortugal.com.pt/pt/museudo-quartzo

Criado em 1916, o destaque da coleção vai para o
conjunto de pinturas de retábulo provenientes da
catedral, de igrejas da região e de depósitos de
outros museus, da autoria do pintor quinhentista
português Vasco Fernandes, conhecido por Grão
Vasco. Podemos apreciar, também, obras de
pintores como Columbano Bordalo Pinheiro, José
Malhoa, Alfredo Keil, Soares dos Reis, Silva Porto,
António Ramalho, ou Sousa Lopes.
O Museu do Quartzo é único no mundo e foi
idealizado pelo prestigiado geólogo Galopim de
Carvalho, situando-se num antigo local de extração
do quartzo.

Consultar:
 http://www.cmmangualde.pt
 http://www.turismodemangualde.pt
 http://www.turismodocentro.pt/pt/?zona=4
 http://maiscentro.qren.pt/roteiros/daolafoes

2,50€

Preço: 4,00 €
4ª a Domingo:
10:00-18:00
3ª feira:
14:0017:30
Encerra à 2ª
feira

Gratuito

Descarregar:
 Guia City Breaks - Viseu .pdf

