
 
 

JUNTA DE FREQUESIA DE SANTO ANTÓNIO 
 
 

VIAGEM A FÁTIMA E ÀS ALDEIAS  
 

HISTÓRICAS DE PORTUGAL 
 
 

DE 12 a 16 DE AGOSTO DE 2013 
 
 
 

 
Visitando: Lisboa, Fátima, Vila Velha Rodão, Castelo Branco, Castelo Novo, Belmonte, 
Sortelha, Guarda, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Trancoso, Guarda, 
Linhares Folgosinho e  Coimbra. 
 
12 AGOSTO  – FUNCHAL / LISBOA / FÁTIMA 
Em hora a combinar transporte privativo para o Aeroporto Internacional da Madeira. Formalidades de 
embarque e partida em avião com destino a Lisboa. Chegada e continuação da viagem em autopullman 
de Turismo em direcção a Fátima. Almoço. De tarde, iremos visitar a capelinha das Aparições, a 
Basílica, onde se encontram os túmulos dos três pastorinhos videntes e a Basílica da Santíssima 
Trindade. Resto do tempo livre para pagamento de promessas ou visitas a gosto pessoal. À noite jantar e 
alojamento no Hotel. 
 
13 AGOSTO  – FATIMA / VILA VELHA RODÃO / CASTELO BRANCO 
Pequeno-almoço no Hotel e saída pela auto-estrada, em direcção à região beirã, mais precisamente para Vila Velha 
de Rodão. Visitaremos as ruínas do Castelo do Rei Wamba, último grande rei dos Visigodos. Almoço em 
restaurante local para desfrutar da gastronomia da região. Após o almoço passeio de barco no rio para melhor 
admirar toda a beleza natural deste local, candidato à classificação de “Monumento Natural”, pelos seus valores 
geológicos. Visita ao Monumento Natural das Portas do Ródão, que constitui o ex-libris natural de Vila Velha de 
Ródão. Aqui podemos observar paisagens ao longo do Rio Tejo, o mais importante rio da Península Ibérica. 
Paisagem essencialmente feita de oliveiras, ainda hoje o azeite desta região é de elevadíssima qualidade. Por isso, e 
para terminar em beleza, visita ao lagar de azeite da Herdade de Tojeira, onde se produz azeite biológico. Depois, 
partida para Castelo Branco. Jantar e alojamento no hotel.  
 
14 AGOSTO – CASTELO BRANCO / CASTELO NOVO / BELMONTE / SORTELHA / GUARDA  
Pequeno–almoço no hotel e saída para um dia dedicado à visita de algumas das aldeias históricas, autênticos “livros 
de pedra”, que mantêm os seus traços medievais. Começaremos pela aldeia histórica de Castelo Novo, situada na 
Beira Baixa numa das encostas da Serra da Gardunha. Paragem, também, em Belmonte, conhecida como terra 
judaica. Tempo livre para visita, podendo subir ao castelo e visitar o Museu dos Descobrimentos. Almoço na região. 
De tarde, partida para Sortelha, denominada de "aldeia-museu", pois conserva na perfeição as suas calçadas antigas, 
assim como uma igreja do século XVI. Continuação para a Guarda, a mais alta cidade de Portugal continental. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 
15 AGOSTO  – GUARDA / ALMEIDA / CASTº RODRIGO/ PINHEL / TRANCOSO / GUARDA 
Pequeno – almoço no hotel e saída até Almeida, vila fronteiriça extremamente bem preservada. Almeida é 
sobretudo notável pelas suas construções defensivas em forma de uma estrela de doze pontas, o chamado estilo 
“vauban”. Passeio a pé no interior da fortificação. Em hora a indicar, saída até Castelo Rodrigo, antiga vila medieval 
do distrito da Guarda, onde se destacam as suas muralhas, o pelourinho, as ruínas do palácio de Cristóvão Moura, a 
rua da judiaria, a cisterna medieval e a antiga casa da câmara. Após breve visita, descemos até Figueira de Castelo 
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Rodrigo, actual sede de Concelho. Almoço na região. De tarde, partida para Trancoso. Aqui, poderá encontrar a 
atmosfera de uma vila medieval, como demonstram os portões biselados, as muralhas, o castelo com cinco sólidos 
torreões e torre de menagem, o pelourinho e a Igreja de Nossa Senhora da Fresta. Depois de um passeio a pé, partida 
por Celorico da Beira, capital do “queijo da serra” e regresso à Guarda. Jantar e alojamento no hotel.  
 
16 AGOSTO  – GUARDA /LINHARES / FOLGOSINHO / COIMBRA / LISBOA / FUNCHAL 
Pequeno-almoço no hotel e saída até Linhares da Beira, aldeia serrana, uma das mais características povoações de 
Portugal, com um longo passado que ainda se reflecte em vestígios arquitectónicos como as ruínas do castelo 
medieval ou as pedras do antigo Fórum, de onde era administrada a justiça. Visita da Igreja matriz, que possui três 
quadros atribuídos ao grande pintor Grão Vasco. Em hora a indicar, saída até à aldeia de Folgosinho, com os seus 
dizeres populares característicos, onde terá lugar o almoço regional gastronómico. Oportunidade de degustar alguns 
pratos tradicionais. De tarde, prosseguimos em direcção a Coimbra, cidade dos estudantes, com a mais antiga 
universidade do país. Passeio a pé pelo páteo da Universidade, descendo o “quebra-costas”, até à Igreja de Santa 
Cruz. Continuação para Lisboa mais propriamente para o aeroporto da Portela. Formalidades de embarque e partida 
em avião com destino ao Funchal. Chegada ao aeroporto Internacional da Madeira, assistência nas formalidades de 
desembarque e transporte para o local de partida. 
 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 

Preço por pessoa:  
Em quarto duplo (mínimo 25 Pessoas) ………………………….815,00 € 

Suplemento para quarto individual ………………………………..88,00€  
 

O preço inclui:  
• Transporte privativo para o Aeroporto da Madeira e vice-versa   
• Passagem aérea Funchal / Lisboa / Funchal  
• Transporte em autocarro de turismo com ar condicionado. 
• Guia durante todo o circuito conforme o itinerário descrito 
• Estadia em bons hotéis com casa de banho privativa 
• Regime de pensão completa a iniciar no almoço do 1º dia e a terminar no almoço do 5º dia 
• Águas e vinhos às refeições  
• Entradas conforme descritas no programa 
• Seguro multiviagens  
• IVA e taxas em vigor 

 
Documentação necessária para cidadãos portugueses:  
Bilhete de Identidade válido, cartão de Contribuinte da Madeira. 
Menores de 18 anos necessitam autorização dos pais.  
 
Reembolso de residente 
- Depois da viagem receberá 60 € nos CTT (necessário guardar os cotos dos cartões de embarque da ida e da 
volta) 


