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Castelo Branco
pela dimensão e pela quantidade de água que sustenta, mesmo estando abaixo do nível normal para
esta época, devido à seca extrema que Portugal atravessa.
O próximo destino foi a Marina da Amieira, com saída de barco para um passeio de cerca de uma hora.
No regresso, o grupo passou por Évora, fazendo uma
pequena paragem em Fortios, com direção a casa.
“Os participantes ficaram agradados com este passeio, pelo convívio amistoso entre todos”, salienta
a Direção da Delegação. “Estamos ansiosos já pelo
próximo encontro”, referiam alguns dos participantes, para satisfação da organização.
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Passeio a Alqueva

Almoço-convívio de Natal

Tal como foi anunciado no ELO, a Delegação de Castelo
Branco realizou, no passado dia 7 de outubro, um passeio convívio à Barragem de Alqueva.
Depois de sair de Covilhã pelas seis da manhã, apanhando alguns associados em Donas, Castelo Branco,
Retaxo e Perdigão, seguiu a viagem com uma primeira
escala em Fortios, Portalegre, com tempo para tomar o
pequeno-almoço e retemperar forças. O grupo passou
depois por Vila Viçosa, em direção a Monsaraz, para
visitar a bonita vila medieval alentejana, com as suas

ruas de xisto. Dentro das muralhas do castelo oferece-se uma vista privilegiada para a paisagem e para a albufeira de Alqueva.
Saída para almoçar no restaurante “Costa do Sol”, em
Portel, saboreando um belo bacalhau assado acompanhado com um belo vinho alentejano. Depois do almoço,
o Zé Nave, com o seu acordeão, e a Celeste, com as suas
cantorias e bailados, animaram todos os participantes.
O passeio seguiu para o paredão da Barragem, com percurso a pé para apreciar a paisagem, impressionante

A Delegação de Castelo Branco convida todos os associados e seus familiares para participarem no Almoço
de Natal, a realizar no dia 16 de dezembro próximo, na
Quinta da Dança, sita na Estrada Nacional, n.º 18, Km
103, Castelo Branco.
A concentração será pelas 12h00 e o almoço será servido às 13h00.
O preço do almoço é de 20,00 euros para adultos, as
crianças até aos 3 anos não pagam e dos 4 aos 10 anos
pagam 50%.
As inscrições deverão ser feitas na Delegação ou pelo
telefone 272 341 201/918 675 108, até ao dia13 de dezembro, quarta-feira.
“Apelamos à participação de todos, vamos passar um
grande e agradável dia juntos”, sublinha a Direção da
Delegação.

arquitetónica da antiga mesquita, da qual sobraram,
ainda assim, 850 colunas e uma beleza enorme onde
se evidencia a sobreposição dos arcos de ferradura,
típicos da arte de construir do Islão. No fim da tarde
rumou-se a Granada, para o alojamento marcado.
No segundo dia, foi a vez de conhecer alguns dos mais
importantes monumentos de Granada, cidade importante da Andaluzia, erguida à vista da Serra Nevada.
Visita ao mosteiro de frades cartuxos e à basílica dedicada a S. João de Deus, que fundou a ordem hospitaleira, alentejano, natural de Montemor-o-Novo, e que

viveu muitos anos em Granada e que é o patrono dos
hospitais militares portugueses.
Depois de uma tarde livre para compras, à noite o grupo assistiu a um espetáculo de flamenco.
Na manhã do terceiro dia, talvez o “momento alto”
deste passeio: a ida ao Alhambra, um dos monumentos mais visitados do mundo e também classificado como Património Cultural da Humanidade, pela
UNESCO. Fortaleza desde o tempo dos romanos, terá
sido reocupada e aumentada pelo poder islâmico, no
final do século IX. Foi sendo aumentada e embelezada

Évora
Entre 15 e 17 de Setembro, teve lugar o já habitual passeio anual de três dias, organizado pela Delegação de
Évora. E, mais uma vez, a preocupação maior ao programar a viagem foi a de dar a conhecer aos associados
alguns dos grandes valores patrimoniais que se situem
dentro da área geográfica acessível ao tempo disponível e ao nosso dinheiro.
Desta vez o nosso objetivo maior foi dar a conhecer
duas jóias, ambas classificadas pela UNESCO como
Património da Humanidade: a Mesquita-Catedral de
Córdova e o Palácio Alhambra de Granada.
No primeiro dia rumou-se a Espanha, entrando por
Badajoz. Com pequenas paragens técnicas, o almoço foi já em Córdoba. De tarde, uma agradável visita
ao centro histórico da cidade, com especial destaque
para a deambulação pelas ruas estreitas e labirínticas
da judiaria. Depois foi e visita à atual catedral e antiga
mesquita.
No local onde havia a igreja principal da cidade, construíram os mouros, após a conquista da cidade, durante a governação de Abd al-Rahman I, no século VIII, a
sua mesquita mais importante da cidade, que incluía
um pátio enorme. Depois, ao longo de séculos, a mesquita beneficiou de várias ampliações: no tempo de
Abd al-Rahman II, em meados do século IX, por Abd
al-Rahman III, em meados do século X, por al-Hakam
II, nos anos 60 desse século, e finalmente por Almançor, no final do século X.
Com a conquista da cidade pelos cristãos, em 1238, a
mesquita passou imediatamente a igreja. Mais tarde,
no tempo de Carlos I (imperador Carlos V), no meio do
imenso mar de colunas foi erguida uma catedral cristã, também magnífica, mas que perturba a harmonia
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Visita a Córdova e Granada

