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dos Santos e Carvalho, este grandioso imóvel, 
durou quase trinta anos a ser construído, 
erguido paredes meias com o convento de S. 
Bento da Vitória. Camilo Castelo Branco foi um 
preso ilustre desta cadeia. No tempo em que o 
adultério era um crime Camilo e Ana Plácido, 
sabiam que podiam cair em desgraça, por ela ser 
casada. Em 1860 foram detidos e pronunciados 
por adultério, ficando ela no pavilhão das 
mulheres e ele no piso privilegiado destinado a 
ilustres e bastados, conhecido como os ‘Quartos 
de Malta’. Um ano depois eram declarados 
inocentes e libertados. Neste período o escritor 
também jornalista, registou estórias terríveis 
de outros reclusos relacionadas com os crimes 
cometidos resultando num dos romances que 
mais o celebrizou, “Amor de Perdição”, retrato 
humano de sofrimento e importante testemunho 
do que eram na época as cadeias oitocentistas 
em Portugal.

Ao final da tarde chegada a Amarante e 
alojamento no Hotel Casa da Calçada. Jantar no 
restaurante Pobre Tolo.          
           

1º DIA | LISBOA - PORTO 
/ AMARANTE 

Partida de Sete Rios 
as 07h00, em autocarro 

privado com destino ao 
Porto. Paragem durante o 

percurso.
Chegado ao Porto e visita do 

Museu Romântico situadonuma 
antiga casa de campo, construída 

por meados do século XVIII 
para habitação de recreio e que 

pertenceu a um abastado comerciante 
portuense, na designada Quinta do 

Sacramento ou da Macieirinha. Foi nesta 
casa que se instalou (após curta estada no 

atual Palacete dos Viscondes de Balsemão) 
o exilado Rei da Sardenha e Príncipe 

do Piemonte, Carlos Alberto de Sabóia-
Carignano, aqui passando os seus últimos 

dias. Deste monarca foi neta Dona Maria Pia, 
uma das últimas Rainhas de Portugal.
A propriedade, está integrada numa ampla 
zona verde composta pelos Jardins do Palácio 
de Cristal e pelos Jardins da Casa Tait, ambos 
com vista sobre o rio e mar. Inaugurado em 
1972, o Museu recria o ambiente exterior e 
interior de uma habitação burguesa do século 
XIX, equipado com mobiliário e objetos 
decorativos da época, bem como os aposentos 
que retratam a presença do rei Carlos Alberto, 
exibindo algumas réplicas dos móveis originais 
que se encontram expostos no Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano, em Turim, oferecidas 
pelo Rei Humberto de Itália.

Almoço na Adega Presuntaria Transmontana em 
Vila Nova de Gaia ou similar.

Findo o almoço, visita do Centro Português de 
Fotografia, também conhecido como “Cadeia 
da Relação”. Construído em 1767 por traços 
do arquiteto da Lisboa pombalina Eugénio 

PASSEIO BIOGRÁFICO E LITERÁRIO

Os passos de Camilo e de algumas das suas personagens 
no Porto, em Amarante, Vilarinho de Samardã, Braga, 
São Miguel de Seide, etc.

Camilo Castelo Branco



PROGRAMA INCLUI:
• Transporte privativo em autocarro de turismo, no 
percurso descrito no programa; 
• Acompanhamento Tryvel durante toda o circuito;
• Acompanhamento por especialista na obra de 
Camilo Castelo Branco à partida do Porto; 
• Transporte privativo em autocarro de turismo, no 
percurso descrito no programa; 
• 1 Noite de estadia na Estalagem CASA da CALÇADA 
4* ou similar, com pequeno almoço incluído;
• 1 Noite de estadia no Hotel GOLDEN TULIP BRAGA & 
SPA 4* ou similar, com pequeno almoço incluído;
• Pensão Completa num total de  5 refeições ( 3 
Almoços + 2 Jantares ); 
• Todas as visitas mencionadas no Programa com 
entradas incluídas;
• Seguro de viagem – Multiviagens Portugal;
• Taxas de serviço; hoteleiras e Iva em vigor á data de 
12Jun2020;
• Áudio-guias durante todo o percurso;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário 
e extras de carácter pessoal (ex. bagageiros, 
telefonemas, bar,  mini-bar, lavandaria, etc.), 
refeições não mencionadas;
• Gratificações a guias e motorista.

07 A 09 DE AGOSTO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

635€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

115€
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2º DIA | AMARANTE / VILA POUCA DE AGUIAR / VILARINHO DE SAMARDÃ 
/ RIBEIRA DE PENA / PONTE DE CAVEZ / BRAGA
Pequeno almoço no Hotel. Reinício do itinerário Camiliano partindo de 
Amarante rumo a Castelo de Pontido ( Vila Pouca de Aguiar ) localidade 
presente no romance ‘O Esqueleto’ publicado em 1865, sobre o tema de 
adultério e do amor entre pessoas com grandes diferenças de idade. 
Intervenção no local pelo nosso especialista Camiliano.
Passeio pedestre de Vilarinho da Samardã, visitando a Casa de Camilo onde 
o escritor viveu na sua adolescência. Almoço Camiliano no restaurante 
Passos Perdidos.

Continuação para Ribeira de Pena visitando a Igreja do Divino Salvador (onde 
Camilo celebrou o seu primeiro matrimónio). Paragem na pitoresca Ponte 
do Cavez sobre o rio Tâmega que data ao século XII antes de chegarmos à 
etapa final do dia, ao Hotel Golden Tulip Braga & Spa 4* renovado convento 
Franciscano do século XVII situado nas colinas verdes do Minho ou similar. 
Jantar no Hotel.

3º DIA | BRAGA / SÃO MIGUEL DE SEIDE / PORTO - LISBOA

Pequeno almoço e em hora a determinar saída para visita da Igreja e Capela 
do Bom Jesus de Braga.
Findo a visita, continuação para São Miguel de Seide onde se efetuará uma 
breve visita ao moderno Centro de Estudos Camilianos projetado por Álvaro 
Siza Vieira, seguido de   visita guiada da Casa Museu de Camilo onde o 
escritor passou os melhores dias da sua vida. Mandada construir por 
Pinheiro Alves, primeiro marido de Ana Plácido, por volta de 1830, quando 
este morreu em 1863, Camilo mudou-se com Ana Plácido para a quinta pois 
era património legado ao filho de Ana, Manuel Plácido. Aí, a 15 de setembro 
de 1864, nasceu o último filho do casal, Nuno Plácido de Castelo Branco. 
Almoço Camiliano em restaurante local.

A meio da tarde regresso a Lisboa com paragem técnica durante o percurso. 

Chegada prevista a Lisboa pelas 20h30.

FIM da VIAGEM

PARTICIPANTES COM ENTRADA / SAÍDA NO PORTO
 COM UMA REDUÇÃO DE MENOS 30€ NO PREÇO.


