
 
 

 

 
“ Part idas e Chegadas”  preparou uma propost a de um rot eiro especial de 14 dias/ 13 noit es 
para conhecer Port ugal ao complet o como segue:  
 

• 5 noit es no Port o 
• 1 noit e em Seia 
• 1 noit e em Coimbra 
• 1 noit e em Obidos 
• 3 noit es em Lisboa 
• 2 noit es em Faro 
• 30pax 
• 15 quart os duplos 
• ano 2012 

 
Introdução a Portugal 
 

 

Portugal, oficialmente República Portuguesa, é um país localizado no sudoeste da Europa, 
cujo território se situa na zona ocidental da Península Ibérica e em arquipélagos no Atlântico 
Norte.  

Durante os séculos XV e XVI, os portugueses foram pioneiros na exploração marítima, 
estabelecendo o primeiro império colonial de amplitude global, com possessões em África, na 
Ásia e na América do Sul, tornando-se uma potência mundial económica, política e militar.  

Portugal é hoje um país desenvolvido, economicamente próspero, social e politicamente 
estável e com Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado. Encontra-se entre os 20 
países do mundo com melhor qualidade de vida, apesar de o seu PIB per capita ser o menor 
entre os países da Europa Ocidental.  

O Algarve, no Sul de Portugal, é por excelência um pólo turístico internacional, de muitos 
nacionais e europeus. O clima e a temperatura da água são os principais factores que 
contribuem para o grande crescimento do turismo nesta região. 

Já Lisboa atrai muitos turistas pela história e pelo recheio de monumentos . No norte, o 
Porto é uma cidade que vem conquistando um lugar de relevo no panorama cultural do país e 



 
 

 

da Europa. Na lista do Patrimônio Mundial encontram-se os centros históricos do Porto, 
Angra do Heroísmo, Guimarães, Évora e Sintra; o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, 
o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, o Convento de Cristo em Tomar, os sítios de 
arte rupestre do Vale do Côa, a floresta laurissilva da Ilha da Madeira, e as paisagens 
vitivinícolas da Ilha do Pico e do Alto Douro Vinhateiro. 

   

Alojamento 
 
Hotel Vila Galé Porto 4* 
 

 Endereço:  Av.  Fernão Magalhães,  nº 7,  Port o.  No cent ro.  
 

 
 

 Web:  www.vi lagale.pt  
 

   
 

 
Hotel de montanha Casas da Lapa 
 

 Endereço:  Rua Da Eira Do Cost a,  10 - Lapa Dos Dinheiros,  6270-651 Seia,  Serra da 
Est rela.  Localizado na mont anha.  

 



 
 

 

 
 

 Web:  www.casasdalapa.com 
 

   
 

 
Hotel Vila Galé Coimbra 4* 
 

 Endereço:  R.  Abel  Dias Urbano 3000 Coimbra.  Sit uado no cent ro da cidade.  
 

 
 

 Web:  www.vi lagale.pt  
 

   

 
 
Hotel Estalagem do Convento 4* 
 

 Endereço:  Rua D.  João de Ornelas,  Obidos.  Ant igo convent o do século XIX,  
localizado fora das muralhas da cidade.  

 



 
 

 

 
 

 Web:  www.est alagemdoconvent o.com 
 

   
 

 
Hotel Mundial 4* 
 

 Endereço:  Rua Dom Duart e 4,  Lisboa.  No cent ro hist órico.  
 

 
 

 Web:  www.hot el-mundial .pt  
 

   
 
 
 
Hotel Eva 4* 
 

 Endereço:  Av.  da República 1,  Faro.  No cent ro da cidade.  
 



 
 

 

 
 

 Web:  www.t dhot els.pt  
 

   
 
Programa  
 
Dia 1 
 
Chegada no aeroport o de Port o.  Traslado. 
 

 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Noit e no Port o.  
 
Dia 2 
 
Café da manhã no hot el .  
 
Visita de Porto,  a segunda cidade de importância do país e cidade do vinho. 

O Cent ro Hist órico do Port o é a área mais ant iga da cidade do Port o,  em Port ugal,  classif icado 
como Pat rimônio Cult ural da Humanidade desde 1996.  Corresponde ao t ecido urbano marcado 
pelas origens medievais da cidade e inclui t erri t órios sit uados nas f reguesias da Sé,  de São 
Nicolau,  da Vit ória e de Miragaia.  

Apesar de t oda a evolução e mut ações que ao longo dos t empos se deram no Cent ro Hist órico 
do Port o,  ainda hoj e a observação do conj unt o urbano que se apoia no velho casco medieval 
proporciona uma imagem de coerência e de homogeneidade.  Sugere imut abil idade e 
permanência no t empo,  const it uindo assim um exemplar único de uma paisagem urbana 
dot ada de ident idade,  fort e carát er e qualidade est ét ica.  



 
 

 

   
 
Tempo para almoçar.  
 
Tarde livre. 
 
Noit e no Port o.  
 
Dia 3 
 
Café da manhã no hot el .  
 
Excursão de dia completo região do Douro com degustação do famoso vinho porto & 
almoço. 
 
Por paisagens únicas de serra e rio onde o Homem criou um dos nect áres dos Deuses á 
descobert a de locais e t radições onde se sent e a Fé de um povo.  Em Amarant e nas margens 
do seu rio descobrimos o Most eiro de S.Gonçalo,  em Lamego visit amos o Sant uário da N.Sª dos 
Remédios.    

Visita cave com degustação de vinho: o vinho do Port o é um vinho nat ural  e fort i f icado,  
produzido exclusivament e a part ir de uvas provenient es da região demarcada do Douro,  no 
nort e de Port ugal a cerca de 100 km a lest e do Port o.   Apesar de produzida com uvas do 
Douro e armazenada nas caves de Vila Nova de Gaia,  est a bebida alcoólica f icou conhecida 
como "Vinho do Port o" a part ir da segunda met ade do século XVII por ser export ada para t odo 
o mundo a part ir dest a cidade.  O que t orna o vinho do Port o diferent e dos rest ant es vinhos,  
além do cl ima único,  é o fat o de a ferment ação do vinho não ser complet a,  sendo parada 
numa fase inicial (dois ou t rês dias depois do início),  at ravés da adição de uma aguardent e 
vínica neut ra (com cerca de 77º de álcool).  Assim o vinho do Port o é um vinho nat uralment e 
doce (vist o o açúcar nat ural das uvas não se t ransforma complet ament e em álcool) e mais 
fort e do que os rest ant es vinhos (ent re 18 e 22º de álcool).  Fundament alment e consideram-se 
t rês t ipos de vinhos do Port o:  Branco,  Ruby e Tawny.  

 Regresso após visit a ao Pinhão.  

     
Modelo de menu 

 

*** 

Aperitivos: 
Bola de Carne de Lamego 

Quei j o de Cabra de Armamar em t orrada Quent e 
Pat aniscas de Bacalhau 

Rebuçado de Alheira 
Azeit onas Aromat izadas 
Pães Típicos da Região 



 
 

 

*** 
Creme de Courget t es 

*** 
Fi let es de bacalhau com Arroz do mesmo 

*** 
Souf lé de Avelãs com f rut os vermelhos 

*** 
Vinhos:  Quint a da Pacheca Branco,  Quint a da Pacheca Tint o,  Vinho do Port o Tawny  

** 
Noit e no Port o.  
 
Dia 4 
 
Café da manhã no hot el .  
 
Excursão de dia completo Santiago de Compostela, na Espanha. 

A Cat edral de Sant iago de Compost ela é uma cat edral  em est i lo românico,  pert encent e à 
Arquidiocese de mesmo nome.  

Const ruída ent re os anos de 1075 e 1128,  durant e a Reconquist a Crist ã,  na época de 
Cruzadas,  est á sit uada no cent ro hist órico da cidade,  a qual est á localizada no cent ro da 
província da Corunha,  na Galiza.   

É um milenar cent ro de peregrinação crist ã da Europa e foi fat or det erminant e para colocar a 
Espanha dent ro dos círculos medievais graças ao chamado Caminho de Sant iago,  dedicado a 
Sant iago Maior,  at ual pat rono e prot et or do Reino da Espanha.  

   
 
Tempo para almoçar.  
 
Noit e no Port o.  
 
Dia 5 
 
Café da manhã no hot el .  
Excursão de dia completo Guimarães, Braga e Barcelos. 
 
Saindo do Port o,  viaj amos at é ao Minho,  um manancial de água,  onde o verde dos campos e 
das mont anhas é visível.  Al iando-se a est a paisagem única,  a monument al idade dos cent ros 
urbanos,  descobrimos Braga,  uma cidade de grandes raízes rel igiosas.  Aí fazemos uma volt a a 
pé para visit ar o cent ro Hist órico (Casa dos Crivos,  Igrej a de Sant a Cruz,  Cat edral,  Palácio dos 
Arcebispos,  Jardins de Sant a Bárbara),  e subimos de funicular ao Sant uário do Bom Jesus com 
a sua monument al escadaria.  Aproveit amos ainda para almoçar num Rest aurant e Típico.  Pela 
t arde,  cont inuamos at é Guimarães,  cidade que viu nascer o 1º Rei de Port ugal .  

Guimarães é uma cidade port uguesa sit uada no Dist ri t o de Braga,  região Nort e .Guimarães é 
uma das mais import ant es cidades hist óricas do país,  sendo o seu cent ro hist órico considerado 



 
 

 

Pat rimônio Cult ural da Humanidade,  t ornando-a def init ivament e um dos maiores cent ros 
t uríst icos da região.  As suas ruas e monument os respiram hist ória e encant am quem a visit a.  

Braga é a mais ant iga cidade port uguesa e uma das cidades crist ãs mais ant igas do mundo; 
fundada no t empo dos romanos como Bacará August a,  cont a com mais de 2000 anos de 
Hist ória como cidade.  
 
A cidade de Braga,  por ser uma das cidades crist ãs mais ant igas do mundo,  possui um vast o 
pat rimônio rel igioso.  As igrej as abundam no seu cent ro Hist órico à semelhança de Roma.  
 

   
 
Tempo para almoçar.  
 
Noit e no Port o.  
 
Dia 6 
 
Café da manhã no hot el  
 

 Dist ância Port o-Parque Nat ural Serra da Est rela:  200km, 3 horas de viagem.  
 
Visita fabrica com degustação do queijo da Estrela, o melhor do país. 

Queijo Serra da Estrela DOP: vulgarment e chamado Queijo da Serra,  é um quei j o curado,  
com past a semimole,  amant eigada de cor branca ou amarelada.  É feit o a part ir de leit e de 
ovelha,  na região da Serra da Est rela.  É considerado o melhor quei j o de Port ugal .  

É produzido com leit e de ovelhas das raças Bordaleira Serra da Est rela e/ ou Churra 
Mondegueira,  coalhado pela f lor do cardo,  plant a nat iva da região.  O peso varia ent re 0.7 kg 
e 1.7 kg.  Produzido no Inverno,  o seu êxit o dependia,  out rora,  da t emperat ura das mãos das 
mulheres que o fabricavam nas f rias casas de granit o t ípicas da arquit ect ura da região. 
Também pode encont rar-se est e queij o feit o com a mist ura de leit e de ovelha e de cabra,  
não suj eit o a D.O.P. ,  t ant o para consumo caseiro como para venda a pequena escala.  

   

Tempo para almoçar.  
 
Visita  Parque da Serra da Estrela 



 
 

 

Serra da Est rela é o nome dado à cadeia mont anhosa e a Serra onde se encont ra a maior 
elevação de Port ugal Cont inent al ,  e a segunda maior em t erri t ório port uguês.  Est á sit uada no 
cent ro do Parque Nat ural da Serra da Est rela.  

A real  alt i t ude da serra da Est rela,  no seu cume,  a Torre,  é de 1993 m.  Em relação ao 
t urismo,  a at racção principal dest a serra é a ocorrência de neve durant e o inverno.  

   

Noit e em Seia,  pert o do parque.  
 
Dia 7 
 
Café da manhã no hot el .  
 

 Dist ância Seia-Coimbra:  94km, 1 hora e meia de viagem.  
 

 
 
Visita de Coimbra, cidade universitária. 
 
Coimbra é uma cidade port uguesa,  capit al do Dist ri t o de Coimbra,  principal cidade da região 
Cent ro de Port ugal  e sit uada na sub-região do Baixo Mondego 
Cidade de ruas est reit as,  pát ios,  escadinhas e arcos medievais,  Coimbra foi berço de 
nasciment o de seis reis de Port ugal,  da Primeira Dinast ia,  assim como da primeira 
Universidade do País e uma das mais ant igas da Europa.  
 

   
 
Tempo para almoçar.  
 
Tarde livre. 
 
Noit e em Coimbra.  
 
Dia 8 
 



 
 

 

Café da manhã no hot el .  
 

 Dist ância Coimbra-Fát ima:  85km. 
 

 
 
Visita de Fátima, centro de peregrinação famoso no mundo inteiro. 
 
Nossa Senhora de Fát ima é uma das designações at ribuídas à Virgem Maria que,  segundo a 
Igrej a Cat ól ica,  t erá aparecido repet idament e a t rês past ores,  crianças na alt ura das 
aparições,  no lugar de Fát ima,  t endo a primeira aparição acont ecido no dia 13 de Maio de 
1917.  Est as aparições t erão cont inuado durant e seis meses seguidos,  sempre no mesmo dia.   
 
O nosso primeiro pont o de visit a é o Sant uário onde se encont ra a Basíl ica com os t úmulos de 
Jacint a,  Francisco e Lúcia assim como Capela das Aparições,  coração do Sant uário.   
 

   
 
Tempo para almoçar.  
 

 Dist ância Fát ima-Alcobaça:  65km. 
 
 
 
Visita mosteiro de Alcobaça, uma das sete maravilhas do Portugal. 

O Most eiro de Alcobaça é a primeira obra plenament e gót ica erguida em solo port uguês.  Foi 
começado em 1178 pelos monges de Cist er.  Est á classif icado como Pat rimônio da Humanidade 
pela UNESCO e como Monument o Nacional ,  desde 1910.  Em 7 de Julho de 2007 foi eleit o 
como uma das set e maravilhas de Port ugal.  Em 1834 os monges foram obrigados a abandonar 
o most eiro,  na sequência da expulsão de t odas as ordens rel igiosas de Port ugal durant e a 
administ ração de Joaquim Ant ónio de Aguiar,  um primeiro minist ro not ório pela sua polít ica 
ant i-eclesiást ica.  

   
 



 
 

 

 Dist ância Alcobaça-Obidos:  40km. 
 
Noit e em Obidos.  
 
Dia 9 
 
Café da manhã no hot el .  
 
Visita de Obidos, cidade conhecida pela sua muralha e castelo. 
 

 Dist ância Obidos-Lisboa:  100km. 
 

 
 

Tempo para almoçar.  
 
Visita de Lisboa, a capital e a cidade mais importante do país. 
 
Lisboa é a capit al  e a maior cidade de Port ugal .  A Baixa Pombalina é o "coração" da capit al .  
Foi edif icada sobre as ruínas da ant iga cidade de Lisboa,  dest ruída pelo grande Terremot o de 
1755.  A sua edif icação obedeceu a um rigoroso plano urbaníst ico,  segundo um modelo 
ret icular de rua/ quart eirão,  obedecendo à f i losof ia do i luminismo.  A reedif icação da baixa de 
Lisboa após o t erremot o const it uiu o primeiro caso de const rução t ipif icada,  normalizada e 
em "série" da humanidade.  Os seus aut ores foram Manuel da Maia e Eugênio dos Sant os e a 
decisão polít ica deve-se ao Marquês de Pombal,  minist ro d'El Rei D.  José I.  A Baixa é t ambém 
a maior zona comercial da cidade de Lisboa.  Nas proximidades e com int eresse hist órico são 
ainda a Praça dos Rest auradores e o Elevador de Sant a Just a,  proj et ado em f inais do século 
XIX por Mesnier du Ponsard,  supost o discípulo de Eif fel.  Na baixa t ambém se localiza a Praça 
do Comércio,  t ambém conhecida como Terreiro do Paço,  o Rossio,  ou Praça Dom Pedro V,  
Chiado,  o Convent o do Carmo e a Praça dos Rest auradores 

Alfama é um dos bairros mais t ípicos de Lisboa,  com sua arquit et ura t ípica cidade árabe e 
medieval  com ruas est reit as,  sendo um dos poucos sít ios de Lisboa que sobreviveu ao 
Terremot o de Lisboa de 1755.  É em Alfama que se encont ram a maioria das casas de Fado, 
onde se pode desf rut ar de vários espet áculos ao vivo. Em Alfama,  dist inguem-se o Cast elo de 
São Jorge,  na colina mais alt a do cent ro da cidade,  a Sé de Lisboa,  o Pant eão Nacional e a 
Feira da Ladra e o Miradouro de Sant a Luzia.  

O Bairro Alt o é um bairros t ípicos de Lisboa,  sit uado no cent ro da cidade,  acima da baixa 
pombalina.  É uma zona de comércio,  ent ret eniment o e habit acional.  At ualment e,  o Bairro 
Alt o é um lugar de "reunião" ent re os j ovens da cidade,  e uma das principais zonas de 
divert iment o not urno da capit al.  Aqui concent ram-se t ribos urbanas,  que possuem os seus 
lugares de reunião próprios.  O fado,  ainda sobrevive nas noit es do bairro.  As pessoas que 
visit am o Bairro Alt o durant e a noit e são uma miscelânea de locais e de t urist as.  

Junt o à zona ribeirinha do Tej o,  a poent e do cent ro da cidade encont ra-se Belém,  
represent ant e da cidade da época dos Descobriment os.  Podemos ver nest a zona duas 
const ruções classif icadas pela UNESCO como Pat rimônio da Humanidade:  o Most eiro dos 
Jerônimos,  mandado const ruir pelo Rei D.  Manuel I em 1501 e o melhor exemplo do 
denominado Est i lo Manuelino,  cuj a inspiração provém dos descobriment os,  est ando t ambém 
associado ao est i lo gót ico e algumas inf luências renascent ist as.  O most eiro cust ou o 



 
 

 

equivalent e a 70 kg de ouro por ano,  suport ados pelo comércio de especiarias.  Os rest os 
mort ais de Luís Vaz de Camões,  aut or de Os Lusíadas,  repousam no Most eiro,  e t ambém o 
grande descobridor Vasco da Gama. Muit o pert o do Most eiro dos Jerônimos,  encont ra-se a 
Torre de Belém,  const rução mil i t ar de vigia na barra do Tej o,  o grande ex-líbris da cidade de 
Lisboa e uma preciosidade arquit et ônica.  Para além dist o,  no Belém se localiza o Padrão dos 
Descobriment os,  o Palácio de Belém, residência of icial do President e da República,  o Museu 
Nacional dos Coches,  a Igrej a da Memória e o Cent ro Cult ural de Belém.  

    
 
Noit e em Lisboa.  
 
Dia 10 
 
Café da manhã no hot el .  
 
Dia livre em Lisboa para atividades pessoais: compras etc. 
 
Jantar com fados a noite. 
 

   

O Fado é um est i lo musical port uguês.  Geralment e é cant ado por uma só pessoa (fadist a) e 
acompanhado por guit arra clássica (denominada viola) e guit arra port uguesa.  A palavra fado 
vem do lat im fatum,  ou sej a,  "dest ino" 

Uma explicação popular para a origem do fado de Lisboa remet e para os cânt icos dos Mouros,  
que permaneceram no bairro da Mouraria,  na cidade de Lisboa após a reconquist a Crist ã.  A 
dolência e a melancolia,  t ão comuns no Fado,  t eriam sido herdadas daqueles cant os.  No 
ent ant o,  t al explicação é ingénua de uma perspect iva et nomusicológica.  Não exist em regist os 
do fado at é ao início do século XIX,  nem era conhecido no Algarve,  úl t imo redut o dos árabes 
em Port ugal ,  nem na Andaluzia onde os árabes permaneceram at é aos f inais do século XV.  

O fadist a cant a o sof riment o,  a saudade de t empos passados,  a saudade de um amor perdido,  
a t ragédia,  a desgraça,  a sina e o dest ino,  a dor,  amor e ciúme,  a noit e,  as sombras,  os 
amores,  a cidade,  as misérias da vida,  cri t ica a sociedade… 

O fado de Lisboa que é hoj e conhecido mundialment e pode ser (e é muit as vezes) 
acompanhado por viol ino,  violoncelo e at é por orquest ra,  mas não dispensa a sonoridade da 
guit arra port uguesa,  de que houve e ainda há excelent es execut ant es.   



 
 

 

Rest aurant e Clube de Fado.   

• Endereço:  Rua de São João da Praça 94,  Lisbon.  
 

 
 

   

Modelo de menu 

*** 

Pão,  Mant eiga e Azeit onas 

Caldo Verde 
*** 

Bif inhos de Peru c/  Nat as 
*** 

BEBIDAS – Águas,  ½ Garrafa de Vinho da Casa ou Cervej a 
SOBREMESA – Salada de Frut as 

DIGESTIVOS – Café,  Bagaço ou Brandy ou Port o 
*** 

 
Noit e em Lisboa.  
 
Dia 11 
 
Café da manhã no hot el .  
 
Excursão de dia completo Sintra, Estoril & Cascais. 
 

 

Saindo de Lisboa,  part imos em direção ao imponent e e românt ico Palácio da Pena sit uado 

num dos picos mais alt os do Parque Nat ural da Serra de Sint ra. O Palácio possui uma mist ura 

de est i los que lhe dá um aspect o inconf undível .  Ao f inal da manhã,  t empo l ivre para passear 



 
 

 

pelas ruas da vi la de Sint ra que encant ou Reis e inspirou poet as e poder apreciar as variadas 

loj as de art esanat o,  salas de chá e saborear os famosos doces locais - queij adas e 

t ravesseiros.   

Tempo para almoçar.  

Part imos para Colares, região demarcada e reconhecida pelo seu vinho de mesa,  seguindo at é 

ao Cabo da Roca, pont o mais ocident al  da Europa cont inent al .  Passamos ainda pela praia do 

Guincho,  f reqüent ada por adept os de windsurf ,  e pela Boca do Inferno,  desf rut ando a 

paisagem ao longo da cost a.  Vamos at é à cosmopolit a Cascais com um magníf ica vist a sobre a 

baía e regressamos a Lisboa pela Cost a do Est ori l donde podemos t eremos uma panorâmica do 

Casino e dos seus j ardins.  

   

Noit e em Lisboa.  
 
Dia 12 
 
Café da manhã no hot el .  
 

 Dist ância Lisboa-Evora:  134km.  
 

 
 

Visita de Evora, famosa pela sua história romana. 

Évora é uma cidade sit uada na região Alent ej o,  conhecida como a Capital do Alentejo e 
Cidade-Museu.  

Os monument os principais da cidade são:  

• Templo romano de Évora: t ambém chamado Templo de Diana,  é um dos monument os 
romanos mais import ant es de Port ugal .  Sit ua-se no pont o mais alt o da cidade e é um 
dos lugares mais visit ados da cidade.  Pensa-se que foi criado por volt a do século III 
a.C.  para homenagear o Imperador Romano César August o,  mas mais t arde passou a 



 
 

 

ser conhecido por Templo de Diana (deusa da caça),  nome at ribuído por um j esuít a no 
século XVI pelo fact o da cidade ser conhecida pela boa caça.   

• Sé Catedral  
• Igreja de São Francisco: um dos últ imos e imponent es edif ício da Dinast ia e Avis 

conhecida pela mist ura ent re os est i los gót ico e manuelino.   
• Capela dos Ossos: sit uada na Igrej a de São Francisco,  é conhecida pela famosa f rase 

escrit a à ent rada "Nós ossos que aqui est amos pelos vossos esperamos"  
• Palácio de D. Manuel  

   
 
Tempo para almoçar.  
 

 Dist ância Evora-Faro/ Algarve:  287km.  
 

 
 
Noit e em Faro.  
 
Dia 13 
 
Café da manhã no hot el .  
 
Excursão dia completo Algarve: Praias, Sagres & Faro. 

O Algarve const it ui uma das regiões t uríst icas mais import ant es de Port ugal e da Europa.  O 
seu cl ima t emperado medit errânico,  caract erizado por Invernos amenos e curt os e Verões 
longos,  quent es e secos,  as águas t épidas e calmas que banham a sua cost a sul,  as suas 
paisagens nat urais,  o pat rimónio hist órico e et nográf ico ou a sua deliciosa e saudável 
gast ronomia são at ribut os que at raem milhões de t urist as nacionais e est rangeiros t odos os 
anos e que fazem do Algarve uma das regiões mais desenvolvidas do país.  

Durant e séculos,  foi pont o de passagem para vários povos,  incluindo os Tart essos,  Fenícios, 
Gregos e Cart agineses.  Fez part e do Império Romano,  ost ent ando cidades relevant es como 
Balsa e Ossónoba,  e durant e cerca de cinco séculos est eve sob o domínio dos povos islâmicos, 
at ingindo um elevado esplendor cult ural e económico.  Terminada a conquist a da região 
durant e o reinado de D.  Afonso III,  o ant igo Al-Gharb mourisco foi incluído no reino crist ão de 
Port ugal ,  ent rando numa cert a decadência que seria int errompida j á no século XV pela 
odisseia da exploração da cost a af ricana e da conquist a das praças marroquinas,  sob o 
comando do Infant e D.  Henrique.  Com o f im da presença port uguesa nas praças af ricanas,  a 
região ent rou novament e numa cert a decadência,  acent uada pela dest ruição impost a pelo 
t erremot o de 1 de Novembro de 1755.  Post eriorment e,  o Algarve iniciou o século XX como 
uma região rural,  periférica,  com uma economia baseada na cult ura de f rut os secos,  na pesca 



 
 

 

e na indúst ria conserveira.  Cont udo,  a part ir da década de 1960,  dá-se a explosão da indúst ria 
do t urismo,  mudando assim por complet o a sua est rut ura social e económica.  

Desde os alvores do reino,  const it uiu uma região bem delimit ada e individualizada,  não só em 
t ermos geográf icos mas t ambém do pont o de vist a ident it ário,  com caract eríst icas hist óricas, 
cl imát icas,  et nográf icas,  arquit ét ónicas,  gast ronómicas e económicas muit o próprias.  
At ualment e,  o t urismo const it ui o motor económico do Algarve.  A ant iga província t radicional 
possui algumas das melhores praias do Sul da Europa,  e condições excepcionais para a prát ica 
de act ividades e desport os ao ar l ivre.  

   

Faro: a capit al do Algarve orgulha-se do seu cent ro animado,  replet o de loj as,  esplanadas, 
bares e rest aurant es,  assim como dos seus monument os e museus de grande int eresse e dos 
belos edif ícios ant igos,  dat ando sobret udo dos séculos XVIII e XIX.  A razão dist o é que,  embora 
Faro se t enha t ornado um import ant e port o e cent ro sob a ocupação romana,  depois de t er 
sido uma aldeia de pescadores em t empos pré-hist óricos,  sof reu o domínio dos mouros,  foi 
saqueada e incendiada pelos ingleses no século XVI e enormement e danif icada pelo grande 
t erremot o de 1755.   Faro foi,  em grande part e,  reconst ruída,  e os melhores exemplos 
arquit et ônicos podem ser vist os ent re o cent ro da cidade e o Largo do Carmo,  t ais como o 
Palácio Bivarin.  Muit os locais são dignos de serem visit ados:  o Largo da Sé,  com belos 
edif ícios,  o Paço Episcopal  do século XVIII e a rica cat edral ;  a igrej a de São Pedro,  dedicada 
ao padroeiro dos pescadores e com um magníf ico alt ar-mor barroco;  o curioso Cemit ério dos 
Judeus,  do século XVIII;  o Arco da Vi la,  const ruído no local  de ent rada de um cast elo medieval  
no século XIX;  o Arco do Repouso,  de origem árabe,  et c.  

   

Fortaleza de Sagres: a Fort aleza de Sagres,  que ainda mant ém a sua orgulhosa alt ivez,  foi  
mandada const ruir pelo infant e Dom Henrique,  com int uit o defensivo.  A sua origem remont a,  
pois,  ao século XV,  embora t enha sof rido várias alt erações desde essa alt ura.  No seu int erior,  
e provavelment e do mesmo século,  uma gigant esca rosa-dos-vent os,  com mais de 40 met ros 
de diâmet ro,  est á desenhada com pedras no chão.  

   



 
 

 

 
Noit e em Faro.  
 
Dia 14 
 
Café da manhã no hot el ou piquenique.  
 
Traslado de saída, aeroporto de Faro. 
 
Vôo de regresso ao Brasil .  
 
Fim dos nossos serviços.  
 
Preço do pacote valido ate Dezembro 2012 (Valores Euros) 

Ref# D& A - Improving 
 

Numero de pessoas 30pax 
Em quart o duplo € 1375 
Suplement o quart o individual  € 580 

 
Preço por pessoa em quarto duplo. 
 
Est e preço inclui:  
 

 5 noit es de aloj ament o e café da manhã em hot el  4*,  Port o.  
 1 noit e de aloj ament o e café da manhã em hot el de mont anha,  Seia.  
 1 noit e de aloj ament o e café da manhã em hot el 4*,  Coimbra.  
 1 noit e de aloj ament o e café da manhã em hot el 4*,  Obidos.  
 3 noit es de aloj ament o e café da manhã em hot el  4*,  Lisboa.  
 2 noit es de aloj ament o e café da manhã em hot el  4*,  Faro.  
 Ônibus em rot eiro desde Port o at é Faro.  
 Aloj ament o e café da manhã para o mot orist a fora de Lisboa,  com o grupo.  
 Guias locais em port uguês para os seguint es serviços:  t raslado de chegada Port o,  

visit a de Port o,  excursão de dia complet o Douro,  visit a local em Sant iago de 
Compost ela,  excursão dia complet o Guimarães,  Barcelo e Braga,  visit a fábrica de 
quei j os,  visit a Parque Serra da Est rela,  visit a Coimbra,  visit a Fát ima,  visit a most eiro 
de Alcobaça,  visit a Obidos,  visit a Lisboa,  excursão de dia complet o Sint ra,  visit a de 
Evora,  excursão de dia complet o Algarve.  

 Visit a cave,  degust ação de vinhos e almoço no Douro.  
 Visit a fabrica de queij os com degust ação de quei j os em Seia.  
 Show de fado com j ant ar em Lisboa.  
 Ent radas:  most eiro de Alcobaça,  fort aleza de Sagres,  cat edral Sé em Faro,  capela 

dos ossos-igrej a são f rancisco-cat edral de Sé em Evora.  
 Taxas e impost os.  

 
Pacote sujeito a disponibilidade. 
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