UASP - ASSEMBLEIA GERAL - 15 DE MARÇO EM VILA REAL

A UASP e a Associação de AAASVila Real convidam para um fim de semana
cultural em Vila Real
A Direcção da AASVR tem vindo a preparar o programa que se apresenta de
forma a proporcionar, tanto quanto possível, uma boa e agradável estadia a
todos os participantes da Assembleia Geral e outros interessados, tendo
em conta o convívio, a cultura, a gastronomia e a visita de parte desta bela
região duriense, onde o "Dom Porto" é rei!
Por isso, espera-se que se inscreva o maior número de participantes e o
"Programa" fará assim mais sentido!
• O preço por pessoa é de 80 euros, pensão completa, para sábado e domingo (auditório,
almoços, jantar, dormida, entradas aos Museus, autocarro, etc). • É possível alojamento
também para sexta-feira, dia 14 Março (€ 12,00). • Para que se possam fazer, atempadamente,
as respectivas reservas, as inscrições deverão chegar aos seguintes contactos, até dia 5 de
Março:

1 - José Manuel Moura: Tf 966747874 (jmsmoura@hotmail.com)

2 - António Dinis do Vale - (elav@sapo.pt)

3 - Joaquim Ribeiro Aires - ( ribeiroaires@sapo.pt )

Pela Direcção da AAASVR
José Manuel Moura

PROGRAMA - 15 e 16 de Março de 2014

Dia 15
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Manhã

09H30 - Assembleia Geral.
13H00 - Almoço no Seminário de Vila Real.

Tarde

15h00 / 18h00 - Visita à zona histórica da cidade e museus de Numismática e da Vila Velha.
18 horas - Missa.
20 horas - Jantar. (restaurante da cidade - possível Animação").

Dia 16

(saída em autocarro )
10H00 - Visita ao Santuário de Panóias (séc. II / séc. III dc )
11H00 - Vila de Sabrosa - Quinta do Portal - Aldeia de Provesende - Pinhão, etc.
13H00 - Almoço: Régua, no Hotel Régua Douro (local panorâmico).
15H30 - Miradouro de São Leonardo de Galafura (um dos mais belos panoramas da região e
de Portugal - local de inspiração para Miguel Torga).
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