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MATANÇA DO PORCO 

 

1º Dia – (18  de Janeiro) 6ª feira 

Saída do PMO III Pontinha pelas 15.00h em direcção à Serra do Estrela (Quinta do Crestelo). Chegada ao Hotel 
check- in jantar e alojamento. 
Jantar c/animação  
Entradas: Enchidos regionais 

Sopa de legumes 
Bacalhau ao Gratim 
Buffet de doces e frutas 
Bebidas: Vinho branco e tinto da região, refrigerantes, águas, café, aguardente de zimbro e jeropiga.  

 
2º Dia – (19 de Janeiro) 

Pequeno-Almoço no hotel. Recreação da matança do porco. Serrabulho 
Almoço: Com animação musical 
Caldo verde 
Pão de centeio, azeitonas  
Vinho tinto e branco da casa 
Morcela e Alheira com grelos ou hortaliça 
Grão Serrano com carne de porco variada 

Favas com chouriço 
Torresmos com batatas cozidas com casca 
Febras grelhadas com salada 
Requeijão com doce de abóbora 
Vinho tinto, branco da região, refrigerantes e águas 

Aguardente de Zimbro, Jeropiga e café 
Depois do almoço visita ao Museu dos Samarreiros. 

Regresso ao hotel 
Jantar: 
Entradas: Enchidos regionais 
Sopa de legumes 
Arroz de Tamboril 
Buffet de doces e frutas 

Bebidas: Vinho branco e tinto da região, refrigerantes, águas, café, aguardente de zimbro e jeropiga.  
 
 
3º Dia – (20 de Janeiro) 
Pequeno-Almoço no hotel. Saída para uma visita ao Museu da Misericórdia e Museu do Rancho de Seia. 
Regresso ao hotel e almoço: 
Entradas: Sabores Serranos 

Sopa 
Alambicada de cordeiro 
Buffet de doces e frutas 
Aguardente de Zimbro, Jeropiga e café 

 
 

mailto:ccd.secretaria@metrolisboa.pt
http://ccdtmetrolisboa.pt/site/


ccd.secretaria@metrolisboa.pt www.ccdtmetrolisboa.pt Tel: 217101069 - Ext.5110 / 4843 

 

 

 

PREÇOS POR PESSOA: 

 Sócios, Conjugue, Ascendente e Descendente………..   210,00€ 
 Não Sócios ……………………………………………………………..   230,00€ 
 Suplemento individual ……………………………………………     55,00€ 

 

O PREÇO INCLUI: 
Transporte em autocarro do CCDTML  
2 Almoços no hotel com bebidas incluídas 

2 Noites de alojamento com pequeno-almoço  
2 Jantares no hotel 
Visitas aos museus  
Seguro de Viagem 

 

PAGAMENTO: 

O pagamento será feito em 02 mensalidades, de Dezembro de 2018 a Janeiro de 2019 através de desconto no 
vencimento ou transferência bancária (NIB 0033 0000 0000 4345 1771 6) 
 
Inscrições na Secretaria do CCDTML – Pontinha, a partir do dia 20 de Novembro de 2018 

Informam-se todos os Sócios e Convidados, de que, as desistências comunicadas ao CCDTML, após as 

reservas feitas no Hotel, terão de suportar as despesas exigidas por aquele. 

 

 

 

     P’LA DIREÇÃO 
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