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Baseado nos estudos de Maria José Ferro Tavares, Samuel Schwarz, Carsten L. White, João Domingues Gomes
Sanches e Amélia Aguiar Andrade, iremos descobrir o legado e a presença das comunidades judias e cristã-novas
pelo interior do país.
Este passeio leva-nos a Castelo de Vide, Belmonte, Guarda e Trancoso, com passagem por Sortelha e Centum
Cellas. Apesar do enfoque ser o património material e imaterial da cultura sefardita, o presente roteiro leva-nos
também a descobrir aldeias históricas e um passado repleto de personagens vibrantes e peripécias várias, por vezes
magnificas, por vezes caricatas, enquadrado pela majestade rude das paisagens do interior de Portugal.

1º DIA – 07 DE MAIO (6ª FEIRA) – LISBOA |CASTELO DE VIDE | GUARDA
Saída de Lisboa em direcção a Castelo de Vide. Visita do centro histórico de Castelo de Vide e da sua judiaria; devido á
importância crescente, a partir do século XVIII, da vizinha Portalegre, Castelo de Vide manteve o seu centro histórico, de origem
medieval, sem alterações de monta, encontrando-se o local da antiga sinagoga perfeitamente identificável dentro da malha
urbana. A visita a Castelo de Vide inclui ladeiras para aceder à sinagoga e ao castelo. Almoço em Castelo de Vide. Depois de
almoço continuação para a Guarda. Check in no Hotel Lusitânia Congress & Spa 4*(ou similar). Jantar e alojamento.
2º DIA – 08 DE MAIO (SÁBADO) – GUARDA | TRANCOSO | GUARDA
Pequeno almoço no hotel. Saída para Trancoso.
Visita, da antiga Judiaria, do centro interpretativo da cultura judaica. Para além de ter albergado uma importante comunidade
sefardita, Trancoso foi palco de acontecimentos históricos de monta, que iremos explorar deambulando pelo centro desta vila,
integrada na Rede das Aldeias Históricas de Portugal. Almoço em Trancoso. Regresso à Guarda e visita da Sé, onde podemos
admirar o famosíssimo retábulo-mor de João de Ruão, considerado um monumento a todos os títulos excecional na História da
Arte Portuguesa. Prosseguimos para a antiga Judiaria, onde se encontram exemplos muito interessantes de inscrições
cruciformes, alvos de levantamento e estudo por parte de historiadores integrados no CIDEHUS-Universidade de Évora.
Jantar e alojamento no hotel.
3º DIA – 09 DE MAIO (DOMINGO) – GUARDA |SORTELHA |CENTUM CELAS | BELMONTE | LISBOA
Pequeno almoço no hotel e check out. Saída para Sortelha e visita da Aldeia Histórica. Sortelha foi edificada como estrutura
defensiva do Alto Côa cerca de 50 anos antes da estabilização da fronteira com o Tratado de Alcanizes, ao tempo de D. Dinis.
Apesar de um pouco alterada na sua malha urbana pelas disposições manuelinas, é sem dúvida, um dos exemplos mais bem
conservados da medievalidade. Passagem por Centum Celas. A enigmática torre foi alvo, ao longo dos tempos, de várias
utilizações e interpretações do seu funcionamento, mas bem mais fantasiosas do que outras. Seja qual o tipo de função que
tivesse tido, não deixa de causar, na sua forma actual, uma impressão duradora em todos aqueles que a avistam (nota: por
motivos da estabilização da estrutura, esta não é visitável) Almoço em Belmonte. Depois de almoço visita ao Museu Judaico e
reconhecimento da Aldeia Histórica de Belmonte. A história de Belmonte é longa e mistura-se com a história de Portugal, pelo
menos até ao século XVII. Para o tema do nosso passeio, contudo, é a descoberta por Samuel Schwartz de uma comunidade
cripto-judia, o desenvolvimento do próprio conceito de cripto-judaísmo, e a construção de uma sinagoga (a terceira em Portugal
continental e a única nos finais do século XX), que se nos afigura relevante.
Partida em direcção a Lisboa. Chegada ao final da tarde.
Fim da viagem.
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Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA

395 €

Quarto duplo

50 €

Suplemento quarto individual

O PREÇO INCLUI
Acompanhamento de Cristina Leal durante toda a
viagem;
Acompanhamento de um responsável Novas
Fronteiras Viagens durante toda a viagem;
Circuito em autocarro de turismo seguindo as normas
da DGS;
2 noites de alojamento no Hotel Lusitânia Congress &
Spa 4****
Todasas visitas mencionadas no programa;
Refeições conforme programa (3 almoços, 2 jantares)
Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no
itinerário;
Todos os impostos aplicáveis;
Seguro Multiviagens;

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

O PREÇO NÃO INCLUI
Gratificações;
Bebidas;
Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
Despesas de carácter particular designados como extras.

