Lazer e Tempos Livres
17 e 18 de março de 2018

Programa

VIAGENS / NORTE
LEGADO JUDAICO

17 MAR (Sáb.)
07h45

Partida da praça ao cimo da Avenida dos Aliados (junto aos CTT), no Porto, em direção à
estação dos caminhos de ferro de Aveiro. Segue-se por Tondela até Cabanas de Viriato - visita
ao Solar em reconstrução do Cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes.
Continuação para Nelas.

13h00

Almoço.
Saída para Vila Verde – visita ao Museu dos Costumes de tradição Judaica.
Continuação para Santa Marinha – contacto com a arquitetura judaica num meio rural / industrial
e associado à assimetria da construção (janelas e vãos desnivelados), marcas judaicas
(cruciformes) e de profissão (sapateiros) e uma casa quinhentista em cujo interior podemos
encontrar um Heichal (armário da Lei) onde colocavam a Torah e as velas. Visualização também
do Pelourinho (Santa Marinha foi vila medieval) onde pode ver-se a Estrela de Salomão, que foi a
primeira identificação das comunidades judaicas (antes da estrela de David) e símbolo da justiça.
Continuação para Seia - check-in no hotel.

20h00

Jantar.
Alojamento.

18 MAR (Dom.)
09h00

13h00

Check-out no hotel.
Saída para Manteigas, situada no pleno coração do Parque Natural da Serra da Estrela (no maior
vale glaciar da Europa) – visita à Fábrica Ecolã, que goza de um enorme prestígio devido à
qualidade das suas lãs e à mestria da sua fiação. As peças concebidas artesanalmente por esta
empresa de cariz familiar são hoje sinónimo de identidade regional. Visita à fábrica de Azeite
Kosher.
Almoço.
Visita à Judiaria junto à Porta d’El Rei, também uma das mais importantes com uma população
que chegou a atingir mais de três centenas de pessoas, e que estendia até ao adro da Igreja de
S. Vicente, uma das igrejas utilizadas nas audições pela Inquisição. Continuação para Trancoso,
local onde no século XV viviam cerca de 700 judeus – visita ao centro histórico, em especial as
ruas da Alegria, Cavaleiros e Estrela, marcadas por uma forte presença de marcas religiosas
judaicas e cristãs-novas. Visita ao Centro de Interpretação da Cultura Judaica "Isaac Cardoso"
que inclui a Sinagoga Bet Mayim Hayim (Casa das Águas Vivas), a mais recente construída em
Portugal, e inaugurada em outubro de 2012. Passagem pela Casa do Gato Preto ou Leão de
Judá, imóvel de raiz medieval com modificações arquitetónicas nos séculos seguintes. O que
mais caracteriza este imóvel são os elementos esculpidos na fachada principal: as portas de
Jerusalém, uma pomba, uma figura representando um homem a entrar na sinagoga e a segurar o
kippá e o Leão de Judá. Esta casa terá pertencido a uma família judaica ou ao rabino da
comunidade. Passagem também pelo Poço do Mestre (possível nascente que alimentava o
mickvé) e o imóvel nº 5 A da Praça D. Dinis, casa judaica onde se encontrou um pergaminho com
a oração do “SHEMÁ” de Israel.
Regresso à origem.

Desde o fim do Império romano que uma minoria judaica existia no território que depois veio a ser Portugal. Aquando da fundação da
nacionalidade, em 1143, esta minoria já se encontrava disseminada em algumas localidades importantes como Santarém que possuía
a mais antiga sinagoga nacional. A população judaica aumentava, favorecida com a necessidade que os primeiros reis (século XII)
sentiam de povoar o território que ia sendo conquistado aos mouros.
Em todos os locais em que o número de judeus superava a dezena, era criada uma comuna ou aljama cujo centro organizacional era a
sinagoga. O seu sino chamava os fiéis não só à oração como também para lhes fornecer qualquer informação vinda do rei ou qualquer
decisão tomada pelo rabi-mor. A sinagoga era a sede do governo da comuna.
Já no século XIII, D. Afonso II legisla (Ordenações Afonsinas) as relações entre cristãos e judeus pois estas começavam a criar
dificuldades à minoria. Quer isto dizer que os judeus não podiam ter serviçais cristãos sob pena de perda de património; qualquer judeu
converso ao cristianismo que retornasse à religião original podia ser condenado à morte; não podiam os judeus ocupar cargos oficiais
de modo a que os cristãos não se sentissem prejudicados.
Na época do Rei D. Dinis cada comuna tinha uma ou mais judiarias. Neste tempo, o rabi-mor tinha delegado seus, chamados
ouvidores, nos principais centros judaicos do país: Porto (Região de Entre Douro e Minho); Torre de Moncorvo (Trás-os-Montes); Viseu
(Beira); Covilhã (Beira/Serra da Estrela); Santarém (Estremadura); Évora (Alentejo) e Faro (Algarve). Estes ouvidores exerciam
verdadeira jurisdição sobre todas as comunidades judaicas nacionais.
A sinagoga era um local tão importante do ponto de vista religioso (como era a igreja para os cristãos) quanto civil; era lugar de
assembleia e reunião dos membros da comuna.

VIAGENS / NORTE

Lazer e Tempos Livres

Custos

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): € 205,00;
Suplemento Single: €20,00.
Preços para outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2): € 225,00;

Suplemento Single: €20,00.

Os preços incluem:














Organização do Roteiro;
Alojamento na Quinta de Crestelo **** em Seia, ou similar;
Transporte em autocarro turismo;
3 Refeições;
Visita ao solar em reconstrução de Aristides de Sousa Mendes;
Visita ao Museu dos Curtumes – Vila Verde;
Visita à Fábrica Ecolã;
Visita a uma Fábrica de Azeite Kosher;
Visita ao Centro de Interpretação da Cultura Judaica "Isaac Cardoso“;
Visita ao Museu Judaico;
Visita à Sinagoga de Belmonte;
Seguro de Viagem;
Acompanhamento com guia cultural.

Os preços não incluem:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efetuados durante
a estadia, tais como bebidas não mencionadas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

NOTAS:

 O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou
similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 adultos). Havendo
hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard. Se o preço for inferior,
daremos uma prenda ao grupo (individual ou colectiva);
 Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s) monumento(s), será – sempre que possível – substituída por outra, de
acordo com informações que serão prestadas localmente pelo guia;
 Os participantes oriundos das zonas Centro e Sul, poderão tomar o Alfa das 07h00 (Stª Apolónia). O custo desta viagem não
está incluído no Programa.

Os débitos serão efetuados em 2 prestações nos dias 24MAR e 24ABR de 2018.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa
de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico, caso não se
consiga substituição em tempo útil.

Diversos

Os interessados devem inscrever-se até 28 de fevereiro de 2018.
A 2 de março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

