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TOUR PRIVADO - Min. 2pax / Max 7 pax

Partidas Diárias (de 31 de Março a 31 de Outubro)
                         

Porto | Bragança | Guarda | Belmonte | Castelo Branco | Castelo de Vide | 

Tomar |Coimbra | Lisboa

DIA 01 PORTO

 

Chegada pela manhã ao aeroporto Francisco Sá Carneiro na cidade do Porto. 

Assistência e translado ao hotel. De tarde, visita da Sinagoga Kadoorie - Mekor 

Haim, sede da comunidade judaica do Porto, cujo nome oficial é Comunidade 

Israelita do Porto. A sua construção foi iniciada em 1929, tendo sido inaugurada 

em 1938. No seu interior funciona o Museu Judaico do Porto. Neste momento a 

comunidade é orientada pelo rabino Daniel Litvak, natural da Argen�na. No final 

da tarde regresso ao hotel. Acomodação.

DIA 02 PORTO / BRAGANÇA

Após o café da manhã, pa �da em direcção a Bragança. Chegada à Pousada

de S. Bartolomeu. Almoço. De tarde, percurso cultural sobre a presença judaica 

em Trás-os-Montes. Regresso ao hotel e acomodação. A par�r do século XV a 

cidade de Bragança já contava com um bairro judaico oficializado, embora hoje 

não restem ves�gios desse tempo. Em 1497 Bragança tornou-se um dos mais 

importantes centros do criptojudaísmo do país. Muitas famílias criptojudaicas 

conservaram a sua iden�dade especial, con�nuando a prá�ca dos costumes 

judaicos. De facto, Bragança foi o berço de importantes famílias judaicas. É por 

isto que a Inquisição fez na região uma verdadeira matança, durante quase três 

séculos. Apesar da repressão católico-integrista, os traços do criptojudaísmo 

ainda são fortes em Bragança. Porém as tenta�vas de estabelecer algum �po

de vida judaica organizada na área de Bragança falharam. No projecto Rotas

de Sefarad de valorização da iden�dade judaica portuguesa, com projecto do 
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arquitecto Eduardo Souto de Moura, está prevista a criação em Bragança

de um centro de interpretação da cultura sefardita do noroeste transmontano.  

DIA 03 BRAGANÇA / GUARDA / BELMONTE

  

Par�da em direcção à Guarda, fundada no Séc. XII pelo segundo rei de Portugal, 

D. Sancho I. Esta cidade insere-se na paisagem montanhosa da Serra da Estrela

e é considerada a cidade mais elevada do país, impondo-se a uma 

impressionante altura de 1056 metros. Almoço. Após uma caminhada pelas 

ruelas do an�go bairro judeu, con�nuação da viagem até Belmonte. 

Acomodação na Pousada. Durante a Idade Média, Guarda acolheu uma 

comunidade judaica que contribuiu amplamente para o desenvolvimento 

económico e social da região. No Séc. XV, os judeus portugueses tornaram-se 

vi�mas de perseguição feroz da Inquisição, tendo sido forçados a converter-se

ao Catolicismo ou a abandonar o país. Passeie pelas suas ruelas calcetadas e 

silenciosas com casas baixas e observe os ves�gios de muralhas medievais e 

passagens estreitas que parecem conduzir ao passado. 

DIA 04 BELMONTE

 

Dia dedicado á visita de Belmonte. Almoço. No final do dia regresso à Pousada 

Convento. Terra de Pedro Álvares Cabral, situada em plena Cova da Beira e com 

ampla vista sobre a encosta oriental da Serra da Estrela, a vila de Belmonte 

jus�fica plenamente as caracterís�cas que lhe terão dado o nome. Diz a tradição 

que o nome Belmonte provém do lugar onde a Vila se ergue (monte belo ou 

belo monte). Porém, há quem lhe atribua a origem de “belli monte” – monte de 

guerra. Terra solarenga, de boas gentes, paisagens sem fim e uma história de 

séculos. A história de Belmonte surge, normalmente, associada à história dos 

Cabrais e dos Judeus. Foi terra natal de Pedro Álvares Cabral, o navegador, que 

no ano de 1500 comandou a segunda armada à Índia, durante a qual se 

descobriu oficialmente o Brasil. Visita da Igreja de San�ago e o Panteão dos 

Cabrais, que formam um conjunto classificado como Monumento Nacional. É 

um exemplar de arquitectura religiosa com caracterís�cas es�lís�cas, românica, 

gó�ca e apontamentos maneiristas. Visita do Museu dos Descobrimentos, que 

foi habitação da família Cabral e que actualmente alberga a Biblioteca e Arquivo 

Municipal. Visita do Bairro Judeu e do Museu Judaico: a comunidade que, 

durante séculos, resis�u aos éditos de expulsão dos Reis Católicos, ao decreto de 

expulsão ou conversão de D. Manuel I, ao olhar vigilante da Santa Inquisição e 
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às penas do seu tribunal, merece ser recordada.  

DIA 05 BELMONTE / CASTELO BRANCO / CASTELO DE VIDE

Par�da em direcção a Castelo Branco, à capital da Beira Baixa, para uma curta 

visita. Almoço. Con�nuação até Castelo de Vide. Acomodação na Pousada. 

Arquitectura �pica, um castelo templário, portadas e igrejas quinhen�stas, 

jardins barrocos e solares de famílias com raízes cravadas na história. Visitar 

Castelo Branco, a “capital da Beira Baixa”, é ver tudo isto num cenário que 

combina tradição e modernidade. Conhecida desde 1214, a comunidade judaica 

de Castelo Branco rapidamente se desenvolveu, ligada às tradições comerciais e 

aos  o�cios. Quando os judeus foram forçados à expulsão ou conversão, a cidade 

tornou-se no refúgio de uma grande comunidade de cristãos-novos. A terra de 

Amato Lusitano, ilustre médico judeu, conserva bem vivas nas pedras das casas 

quinhen�stas as memórias desta comunidade hebraica. A cidade propõe um 

roteiro para que os visitantes possam percorrer as ruas do casco medieval 

recons�tuindo a possível delimitação da velha judiaria. Em portadas de casas

da Rua d'Ega, da Rua Nova e da Rua da Misericórdia podem encontrar-se 

ves�gios dos sefarditas que aí viveram. Numa encosta virada para a nascente

e adossada ao velho casco medieval desenvolve-se a Judiaria de Castelo de Vide. 

Num acentuado declive serpenteiam as estreitas calçadas que se desenvolvem 

desde a Porta da Vila, no castelo, até à Fonte da Vila, em tudo semelhantes

às que formam o restante núcleo medieval de Castelo de Vide. Torna-se 

interessante verificar que a comunidade judaica de Castelo de Vide evoluiu entre 

dois espaços fundamentais - o velho Largo do Mercado e a vetusta Fonte da Vila. 

O Judeu, pela sua vivência em diáspora, ligou-se fundamentalmente,

às ac�vidades mercan�s, justficando-se, mutuamente mercado e judiaria,

no mesmo espaço - encosta nascente do Castelo.

DIA 06  CASTELO DE VIDE / TOMAR / COIMBRA

 

Par�da em direcção a Tomar. Visita da cidade e almoço. Con�nuação para 

Coimbra. Visita da Universidade e da sua Biblioteca Geral, aonde pode apreciar 

a “ Bíblia Hebraica de Abravanel “ um dos livros mais raros existentes na BGUC, 

sempre procurada pelos representantes de Israel em Portugal. Acomodação

no hotel Vila Galé Coimbra. A Sinagoga de Tomar encontra-se situada na an�ga 

judiaria em pleno centro histórico da cidade. Este an�go local de culto, 

encerrado no final do Séc. XV, alberga actualmente o Museu Luso-Hebraico 
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Abraão Zacuto. Classificada Monumento Nacional desde 29 de Julho de 1921,

a Sinagoga de Tomar é dos poucos templos judaicos coevos da presença deste 

povo em Portugal em épocas anteriores à expulsão a que foram sujeitos por

D. Manuel I. Durante a Idade Média, a generalidade da população de Coimbra 

vivia dentro da cerca, encimada pela alcáçova de origem califal: aí se situava

o castelo, úl�mo reduto de todo o sistema defensivo, a Sé, o Paço dos Bispos

e as principais igrejas paroquiais. Extramuros, destacava-se a imponência do 

Mosteiro de Santa Cruz, fundado em 1131 pelos cónegos regrantes de Santo 

Agos�nho. O mais an�go bairro judaico situava-se na encosta, do lado de Santa 

Cruz, nas ribas de Corpus Chris� (Corpo de Deus). O bairro muçulmano, em 

frente ao Mosteiro. Havia pois, uma Coimbra cristã, uma Coimbra judaica e uma 

Coimbra árabe que se perfilavam como vér�ces de um triângulo ecuménico

de miscigenação cultural.

DIA 07 COIMBRA / LISBOA

 

Após o café da manhã, par�da em direcção a Lisboa. Almoço. Visita à Sinagoga 

Shaaré Tikva ("Portões da Esperança" em Hebraico). A Lisboa medieval possuiu 

pelo menos 4 judiarias, que ao longo dos séculos conviveram quase lado a lado, 

independentemente da sua cronologia histórica, do séc. XIII ao séc. XV. A  

Grande Judiaria ou a Judiaria Velha de Lisboa, situava-se entre as actuais igrejas 

da Madalena e de S. Nicolau, entre as an�gas ruas da Correaria, Ferraria, 

Tinturaria, Ourivesaria e a rua Nova de El Rei. Possuía uma sinagoga principal e 

outras sinagogas menores, câmara da vereação, tribunal, escola para crianças e 

de estudos rabínicos, biblioteca e hospitais, como o de Salomão Negro. Tinha 

também cadeia, açougue e estalagem, e até local para a mancebia (pros�tuição). 

A grande sinagoga de Lisboa foi construída entre os anos de 1306 e 1307, 

mandou-a edificar D. Judah, filho de D. Guedelha, rabi-mor do rei D. Dinis. Esta 

sinagoga maior, teria como espaço quatro corpos de colunas, dois deles junto às 

paredes, e os restantes a separar a nave central das duas laterais, isto segundo o 

testamento de Ester, viúva de Nacim Faim. Os relatos históricos apontam para 

um edi�cio sumptuoso para a época, teria talvez semelhanças com a sinagoga de 

Santa Maria la Blanca de Toledo, (Espanha). No séc. XV acontecem dois assaltos 

às judiarias de Lisboa. Surgem crónicas desses acontecimentos trágicos.

O massacre de 1506. 
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Dia 08 - LISBOA / ...

 

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar posteriormente, translado

ao aeroporto internacional de Lisboa para embarque com des�no ao país

de origem.(Possibilidade de prolongar a estada em Lisboa.)

Serviços Incluídos

- Transporte priva�vo em Minibus Mercedes Benz durante 7 noites/ 8 dias;

- Motorista de Turismo/Guia com 8 horas de trabalho dia, do Porto até Lisboa;

- Alojamento em unidades de 5 e 4 estrelas, nos locais indicados no roteiro;

- Café da manhã �po buffet incluso em todos os hotéis;

- 6 Almoços em restaurantes locais/regionais com vinhos da região inclusos;

- Visitas (com entradas inclusas) indicadas no roteiro;

- Bagageiros / maleteros nos hotéis.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

