
 

 

INFO #cgnorte 

Passeios Culturais & Gastronómicos       16 de novembro  

                          Rota do Azeite 

O azeite aparece unido à história de Portugal quase desde as suas origens. Na maioria das culturas mediterrâneas 

falamos de uma dádiva dos deuses aos homens e a tradição greco-latina é rica em referências a este produto, já   

presente no nosso país em tempo dos visigodos.  

Através da ROTA DO AZEITE vamos levar os nossos associados a visitar e participar no processo de fabrico          

artesanal do azeite no vale do rio Ceira, desde o processo de apanha da azeitona, transporte, seleção, até à     

prensagem num lagar de varas movido a água. 

O LAGAR DE AZEITE da Ponte Velha da Cabreira é o único lagar de varas em funcionamento no nosso país. 

A magia do calor, do cheiro intenso do ouro produzido e o contacto com o MESTRE Lagareiro reporta-nos para      

outros tempos, obrigando-nos a refletir e a valorizar a simplicidade do mundo rural de Portugal. 

No que respeita ao almoço, o prato principal é a Tibornada, feita à base de bacalhau, batata, couve, alguns segredos 

e muito azeite. Este prato era confecionado pelos trabalhadores dos lagares que aproveitavam o azeite quente que 

era produzido para molhar a broa de milho.  

Após o almoço é realizado uma pequeno passeio, passando pelos terrenos de cultivo onde se situam as oliveiras e 

onde os participantes podem apanhar azeitonas e visitar o Núcleo Museológico da Cabreira.  

Final do programa, com bailarico, com música regional e um lanche onde o mel, as filhoses, as castanhas e a jeropiga 

têm lugar.  

                Cada participante recebe uma garrafa de azeite produzido no dia! 

Um dia inesquecível, num local mágico no vale do rio Ceira, no centro de Portugal. 

  

                                 Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

          Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



 

 

INFO #cgnorte 

Passeios Culturais & Gastronómicos 16 de novembro 

                    Rota do Azeite 

  

 

Programa: 

 Saída da Refinaria às 07:30H  

 10:00H - Chegada a Góis 

 10:30H - Chegada à aldeia da Cabreira, inicio do programa 

  Após a participação no processo de fabrico artesanal do azeite, onde iremos apreciar o único  
lagar de varas, movido a água em Portugal 

 13:00H - Almoço Tibornada, (à base de bacalhau, batata, couve), bebidas e café 

 Após o almoço, oportunidade para passear pelas oliveiras e apanhar azeitona 

 Visita ao Núcleo Museológico da Cabreira 

 Finalizar o dia, com bailarico e um lanche onde o mel, as filhoses, as castanhas e a jeropiga vão 
ter lugar 

 17:30 - Regresso a Leça da Palmeira e Fim de mais uma Atividade CGnorte 

 

* Certos de mais um excelente dia passado, e organizado pelo 

CGnorte 

Inclui: 

 Visitas a todos os locais mencionados  

 Almoço em Restaurante com tudo incluído 
 Lanche 
 1 Garrafa de Azeite feito no dia  

 Transporte 

                          Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

      Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 


