
Viagem Figuras da História de Portugal 

Afonso 
Primeiro Duque 
de Bragança

1º DIA – 30 NOVEM-
BRO (QUINTA-FEIRA) 

– LISBOA / GUIMARÃES
08h00 - Encontro dos via-

jantes à partida de Lisboa 
em Sete Rios (defronte da 

entrada principal do Jardim 
Zoológico). 08h30 – Partida 

de autocarro para Guimarães 
com paragem numa área de ser-

viço.
Chegada a Guimarães. Início da vi-

sita à cidade com particular atenção 
ao Paço Ducal. Almoço no Restau-

rante Buxa. Continuação da visita a 
Guimarães. Check in no Santa Luzia Ar-

tHotel. Jantar no  Restaurante La Baba-
chris, em Guimarães. Regresso ao hotel.

2º DIA – 1 DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA) – 
GUIMARÂES / BARCELOS / GILMONDE / 

TUI / CHAVES
Partida para Barcelos com visita a Neiva (sede 
do 1º condado de D. Afonso) e ao castelo de 
Faria (Gilmonde) que fazia parte do patrimó-
nio do Condado de Barcelos, sob governo de 
D. Afonso desde o seu primeiro casamento. 
Partida para Tui onde o grupo almoça na Ta-
peria Lademanu. Visita à catedral de Tui. D. 
Afonso foi armado cavaleiro nesta cidade, de-
pois de ter participado na sua conquista junto 
com o pai, em 1397. Viagem para Chaves por 
estradas da Galiza. Check in no Hotel Forte de 
São Francisco. Jantar no Restaurante Adega 
Faustino, em Chaves. Regresso ao hotel. Alo-
jamento.

3º DIA – 2 DEZEMBRO (SÁBADO) – CHAVES 
/ LISBOA
Manhã: Visita a Chaves, cidade que pertencia 
ao senhorio de D. Nuno Álvares Pereira e que 
passou para D. Afonso como dote de sua pri-
meira mulher. Foi a sua residência principal, 
sobretudo na parte final da sua vida, tendo 
falecido aí a 15 de Dezembro de 1461. Visita ao 
castelo medieval, à Igreja Matriz, à Igreja da 
Nossa Senhora da Azinheira e à Igreja da Mise-
ricórdia. Almoço no Restaurante Lavrador em 
Chaves. Regresso a Lisboa com pausa numa 
área de serviço. Chegada prevista às 20h00.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de João Paulo Oliveira e 
Costa durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da 
Tryvel durante toda a viagem;
• 2 noites de alojamento em hotéis de 4****;
• Pensão Completa com bebidas incluídas;
• Todos os transportes como indicado no 
programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

Com apoio:

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

DE 30 NOVEMBRO A
2 DEZEMBRO 2017

MIN 20  PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

390€

50€

D. Afonso, filho natural de D. João mestre de Avis, nascido por volta de 1380, tornou-se num bastardo 
real quando o pai foi eleito rei de Portugal pelas cortes de Coimbra de Abril de 1385. Criado em Leiria, 
onde passou a sua infância, acercou-se depois do círculo régio e já acompanhou o pai nas campanhas 
da guerra de Castela nos finais dos anos 90. Foi armado cavaleiro pelo pai depois da conquista de Tui, 
em 1397, e era conde de Neiva desde 1391. Apesar da sua subalternização dinástica em relação aos 
meios-irmãos, filhos da rainha D. Filipa de Lencastre, foi-lhe destinada como noiva a única herdeira 
do condestável D. Nuno Álvares Pereira e como dote o sogro passou-lhe o título de conde de Bar-
celos e todas as terras e rendas que possuía a norte do Douro. O novo casal instalou-se em Cha-
ves e o conde tornou-se numa das personagens mais influentes do reino, o que se acentuou na 
crise política que decorreu durante a menoridade de D. Afonso V (1438-1448). Esteve prestes 
a entrar em batalha contra os infantes D. Pedro e D. Henrique, mas acabou por firmar um en-
tendimento que lhe valeu o título de duque de Bragança, em 1442. Foi um dos protagonistas 
da crise política que descambou na tragédia de Alfarrobeira. Nesta viagem visitaremos as 
sedes do seu poder político no Noroeste de Portugal.

GUIMARÃES, BARCELOS E CHAVES


