Tertúlia Gastronómica
desde 29 SET 1998

Os confrades (por ordem de chegada à frente)

José Mocito - Manuel Barreto - Adérito Formiga - - António Castelo - Carlos
Salvado - Rui Vaz - Joaquim Sousa - José Matos - António Carreto Elísio Ribeiro - Armando Fernandes - Artur Martins

J. Mocito © 2017

7º PASSEIO TURÍSTICO A PENELA
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Organização
Sócio Honorário
ISAAC GADANHA
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e a mascote ZIGGY

PROGRAMA
FBĘǾMŌŃŎ - Partida frente ao Pavilhão Municipal
Ribeira da Isna de São Carlos - Petit déjeuner
Restaurante "O Pastor" - Branquinho fresquinho
Complexo Monumental de Santiago da Guarda
Restaurante D. Maria - Pescoço de Cavalo Ċ
Restaurante "Santo Amaro" t. 239 569 150
Moelas
Orelha de porco
Enchidos
Queijos da Região
Bacalhau com Broa
Barriguinhas de Leitão
Bolo de Bolacha ou
Mousse de Noz
Vinhos Verde (E), Branco (P) e Tinto (C)
Café e digestivos à discrição
Moinhos do Outeiro (Santiago da Guarda) à pied
CC Bar - Casa de Chá (Penela) - Degustação de Cerveja
Restaurante "O Pastor" - Lanchinho light
Entradas
Sopa (Fartiva)
Tinto e branco à discrição
Despedida efusiva do nosso anfitrião Isaac
Castelo Branco. Vamos dormir! Sonhos lindos...

Restaurante ”Santo Amaro”
-8.411052,40.034910
Estrada de Condeixa
3230 Carvalhais, PENELA
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+351 239 569 150
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Tempos
8:00 1:00
9:00 0:40
9:40 0:40
10:20 0:20
10:40 0:15
10:55 0:45
11:40 0:20
12:00 0:30
12:30 0:30
13:00 2:00
15:00 0:30

Km
60
60
56
116
15
131
21
152
30
182

Complexo Monumental Santiago da Guarda
Monumento nacional desde 1978. Único exemplar
de arquitectura manuelina do Concelho.
O Castelo ou residência senhorial dos Condes de
Castelo Melhor encerra no seu perímetro vestígios
arqueológicos de várias épocas: uma villa romana do
século IV; uma torre quatrocentista e o Paço dos
Vasconcelos.
O que do exterior parece apenas ser uma Torre e
Residência Senhorial, esconde de facto o único
exemplar de arquitectura manuelina do Concelho mas sobretudo uma vila tardo-Romana
dos séculos IV e V, descoberta apenas em 2002 e que se compõe de mosaicos riquíssimos.
Também há vestígios de uma torre quatrocentista e o Paço dos Vasconcelos.
Uma oficina de arqueologia e um centro de documentação completam o conjunto de
características únicas na Península Ibérica com possibilidade de alojamento.
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Castelo de Penela
Castelo de Penela localiza-se na vila de mesmo nome, na
freguesia de Santa Eufémia, Distrito de Coimbra, em Portugal.
Em posição dominante sobre uma colina calcária, integrava
a chamada linha do Mondego, e tinha como função a de guarda
avançada de Coimbra, à época da Reconquista. Juntamente
com o Castelo de Montemor-o-Velho, constituem o
testemunho mais expressivo de seu tipo, do período, na
região. De seus muros descortina-se uma bela vista da
povoação, e ao longe, a Leste, da serra da Lousã.
A origem da sua toponímia é controversa, atribuída por alguns autores a primitivos
povos celtas. Uma tradição local refere que, quando da conquista por D. Afonso Henriques
(1112-1185), ao penetrar na povoação por meio de um estratagema, o soberano teria
incitado os assaltantes exclamando: Coragem! Já estamos com o pé nela!. Parece mais
correto, entretanto, compreender Penela como um diminutivo de penha, local eleito para
a primitiva fortificação.

Moinhos do Outeiro (Ansião)
A produção extensiva de cereais, nomeadamente de
milho, e a existência de bastantes elevações no Concelho
de Ansião marcaram a paisagem local com inúmeros
moinhos de vento.
Funcionando sobre círculos de pedra, estes eram
rotativos, permitindo girar ao sabor das melhores
correntes de vento. Tornaram-se fundamentais para a
economia da altura, uma vez que o pão e a broa caseiros eram fundamentais no sustento
das gentes locais.
Para que não se perdesse esta importante peça do património cultural, reconstruíramse alguns desses moinhos, em diferentes locais do Concelho, como foi o caso de Outeiro e
Melriça (Santiago da Guarda) e da Serra de Anjo da Guarda (Pousaflores).
Estes moinhos – únicos no mundo em termos de funcionamento – são de madeira,
muito mais pequenos do que os tradicionais e construídos sobre uma circunferência de
pedra onde existem duas rodas que permitem girar as velas ao sabor do vento.
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