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SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

Data Limite de Inscrição 26/nov/2019 (3.ª Feira)

Rota da Vila de 
Manteigas:
Da Herança
Cripto Judaica
às Fábricas
do Burel

“

”

Rota da Vila de Manteigas:
Da Herança Cripto Judaica às Fábricas do Burel

 Inscrições limitadas e registadas por ordem de chegada.
 Pagamento no momento da inscrição.
 Associado: €45 | Outros: €55.
 Data Limite de Inscrição: 26/nov/2019 (3.ª Feira).

 

 Viagem em Autocarro, Almoço, Visita guiada ao centro 
histórico da vila e Lanche ajantarado.

 Autocarro 1
Sertã - Antiga Delegação Escolar .......................................08h 00m
Proença-a-Nova - Bombeiros ...............................................08h 30m
Castelo Branco - Rodoviária  .................................................09h 15m
Fundão - Café Cine .....................................................................09h 45m
Covilhã - Tribunal ......................................................................... 11h 15m
Manteigas - Junto à Câmara .................................................. 11h 15m
Restaurante Serra D'Alto .............................................. 13h 00m

 Autocarro 2
Seia - Estação dos Correios  ..................................................09h 15m
Guarda - Central de Camionagem | Tribunal ................. 10h 30m
Manteigas - Junto à Câmara .................................................. 11h 15m

 Os locais a visitar e trajetos serão realizados com grande 
conforto e acautelada a possibilidade de mau tempo.

 Ao longo de todo o programa e nos espaços de visita, os 
grupos serão acompanhados por guias e técnicos, que 
apresentarão os espaços e prestarão todas as informações.

Del. Cast. Branco | 272 344 360
Del. Covilhã | 275 313 230
Del. Guarda | 271 223 538
Del. Seia | 238 314 609

CUSTOS/INSCRIÇÕES

INCLUI

DESLOCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO | APOIO

NOTAS

707 201 175



Burel
 Burel é um tecido artesanal português, de origem serrana, fei-
to totalmente de lã.
Depois de carmeada e cardada, a lã transforma-se em mecha. 
A mecha é torcida na fiação e 
transforma-se em fio. Este pas-
sa pela urdideira originando a 
teia. O tear transforma a teia 
em xerga. A xerga passa pelo 
batano e por outros tratos e 
transforma-se finalmente em 
burel.

O burel é um tecido muito re-
sistente e versátil que, das ca-
pas e casacos para os dias de 
chuva, neve e frio na montanha, 
evoluiu para inúmeras ideias e 
soluções de design, acompa-
nhadas por uma vasta gama de 
texturas, padrões e cores.
Fonte: http://www.jutina.pt/burel

11h15m
 Ponto de encontro Junto à Câmara e recepção no 

Salão Nobre
11h45m
 Inicio do percurso pedestre “Rota da Vila” (Pa-

trimónio Religioso / marcas da herança Criptoju-
daica

13h00m
 Almoço no Restaurante Serra D'Alto
 (Entradas; sopa; feijocas; sobremesas e café)
15h00m
 Visita às fábricas de Burel (Burel Factory e Ecolâ)
16h30m
 Visita ao CIVGLAZ (Centro Interpretativo do Vale 

Glaciar de Zêzere) e viveiro das trutas de Mantei-
gas

18h00m
 Lanche no Inatel de Manteigas
 Presunto; Rissóis; Pastéis de Bacalhau; Queijo; Re-

queijão com doce de abóbora; Castanhas Assadas 
Sobremesa: Arroz doce; Bebidas: chá, vinho, água, 
sumo e jeropiga

19h00m
 Regresso
(*) O programa pode sofrer pequenos ajustes decorrentes das condições atmosféricas.

PROGRAMA*

CASTELO BRANCO 
Rua de Santiago nº 3 - 1º Dto
6000-179 Castelo Branco
Tel: 272 344 360
E-mail: castelobranco@spzc.pt

COVILHÃ 
Rua Mateus Fernandes nº 34 r/c Dto
6200-128 Covilhã
Tel: 275 313 230
E-mail: covilha@spzc.pt

GUARDA 
Rua Mouzinho da Silveira nº 11 - 1º
6300-735 Guarda
Tel: 271 223 538
E-mail: guarda@spzc.pt

SEIA 
Av. 1º de Maio, Lote 1 Letra P - 4º
6270-479 Seia
Tel: 238 314 609
E-mail: seia@spzc.pt

DELEGAÇÕES POR ÁREA DE RESIDÊNCIA

Sede: Coimbra | www.spzc.pt

O concelho de Manteigas está integrado numa zona privile-
giada para o lazer, alicerçado nas suas condições naturais, 
nos valores ecológicos, ambientais e paisagísticos, e nas tra-
dições culturais e etnográficas que o representam.

Manteigas oferece um amplo espaço natural e de paisagens 
únicas em termos nacionais e europeus, onde pontifica, pelo 
seu carácter exclusivo, o Vale de origem Glaciar do Rio Zêze-
re, finalista da categoria “Grandes Relevos”, da iniciativa “7 
Maravilhas Naturais de Portugal”. Salienta-se também a im-
portância da água, que tem uma presença constante, sob a 
forma de neves anuais, de rios, de levadas, de lagoas naturais 
ou de barragens, entre outros elementos que só merecem 
destaque quan-
do descobertos 
por si.
Fonte:http://www.
manteigastrilhosver-
des.com, consultado 

em 16/10/2019

O Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere, inaugura-
do no dia 04 de março de 2013, tem como objetivo dar a co-
nhecer outras perspetivas e visões do Vale Glaciar do Zêzere 
e as potencialidades turísticas do Concelho de Manteigas.
Um equipamento único na região e que funciona como ex-
celente meio de captação de visitantes e de divulgação do 
território.
A principal atração do Centro Interpretativo é um simulador 
que recria uma viagem de balão/dirigível ao longo do Vale 
Glaciar do Zêzere. Um passeio onde o visitante se deslocará 
virtualmente sobre a área, património natural, com uma ex-
tensão de 13 quilómetros, com pontuais recuos no tempo, 
saltos de milhares de anos, para, com o recurso a represen-
tações 3D, melhor se compreender o fenómeno da glaciação.
O Centro Interpretativo conta ainda com duas «janelas» 
para Manteigas (presente e passado), quadros interativos 
sobre a fauna e flora predominantes no Vale, um módulo 
sobre os percursos pedestres e a narração de uma história 
relacionada com a atividade florestal (antiga Casa do Guarda 
Florestal) num cenário criado em torno da lareira existente 
no edifício.
Fonte: http://www.civglaz-manteigas.pt/ consultado em 16/10/2019 (texto adap-
tado)

Manteigas

CIVGLAZ


