
 

 “ À DESCOBERTA DO OURO ” 

1 dia de viagem: 2 de Fevereiro 2019 

 

 

 

O ouro era já conhecido na antiguidade sendo o primeiro metal  

trabalhado pelo homem. 

 

A arte da Terra do Ouro é a Filigrana, uma técnica de ourivesaria 

 que aplica especial atenção aos pormenores e aos detalhes. 

 

De acordo, com achados encontrados no castro de Lanhoso, que  

foram de três torques de ouro pormenorizadamente trabalhados,  

datados do I milénio a.C, concluiu-se que esta técnica remonta ao  

tempo das civilizações pré-romanas. São vários os povos que trabalham o ouro desde há muitos séculos, e 

muitos com técnicas similares, no entanto, a delicadeza e minuciosidade são característica da filigrana 

portuguesa que leva os fios a uma finura e trabalho único no mundo. 

Venha descobrir uma riqueza transmitida de geração em geração, onde a paciência, imaginação, habilidade e 

o amor do artesão se exprimem em cada peça, tornando única! 

 

 

                                                                       PROGRAMA: 

 

                                                                       Partida do Sindicato às 08h00.  

                                                                Viagem em direção à Póvoa de Lanhoso. 

                                                                Às 09h30 - Visita guiada pelo artesão à sua oficina de filigrana (Casa de 

                                                                Inês Barbosa): O percurso do ouro, desde a fundição do metal precioso 

                                                                até à sua arte final. Pequena atividade no atelier. 
                                                                 

                                                                Após a visita, continuação da viagem para Travassos 

Às 11h00 - Visita ao Museu do Ouro - percurso histórico sobre a evolução 

das peças, e sobre o impacto da filigrana nos usos e costumes da região  

do Minho e do país. 

13h00 - Almoço no Restaurante Dulcídio.  
Segue-se para o Santuário de N. Senhora da Lapa – visita.  

Regresso à Póvoa de Lanhoso – visita ao Castelo de Lanhoso e ao Santuário 

Santuário Nossa Senhora do Pilar, construído utilizando a pedra das antigas 

muralhas do castelo. 

Regresso ao Porto com chegada prevista para as 20h00. 

 

 

 

                                                                 

                                                                 

                                                                  

PREÇO POR PESSOA (Transporte, visitas e almoço) …………………………………………………… € 40,00 

Obs. Orçamento calculado para grupo com o mínimo de 40 participantes. 

inscrição até 28 de janeiro contactos Manuela Felício 916627998 e Teresa Burnay 225070041 
(Pagamento só em dinheiro) 

 

 


