
Portugal e a 2ª Guerra Mundial

Aristides 
de Sousa 
Mendes

1º DIA – 23 MARÇO 
(SEXTA-FEIRA) – 

LISBOA
08h30 - Encontro dos 

viajantes na Pastelaria 
Suiça onde será servido 

o pequeno almoço. De 
seguida, passeio pedes-

tre na Baixa Lisboeta aos 
lugares em Lisboa relacio-

nados com os refugiados 
judeus, com a espionagem 

durante a 2ª Guerra Mundial. 
O grupo contempla os edifí-

cios oficiais mais importantes 
do Estado Novo e da década 

de 40: Praça do Comércio, Pra-
ça dos Restauradores, Avenida da 

Liberdade e Rua Braamcamp. Visi-
ta guiada à Sinagoga Shaaré Tikva 

(Largo do Rato). De autocarro partida 
para o Bairro Alto. Almoço no Restau-
rante Tantura (Gastronomia Israelita). 
Continuação da visita de Lisboa: Palá-
cio das Necessidades (Ministério dos 
Negócios Estrangeiros) onde está 
o Arquivo Histórico-Diplomático. A 
viagem termina com um passeio pe-
las ruas da Lapa onde o grupo revive 
os lugares cruciais e dramáticos da 
história daquela época. Jantar e alo-
jamento livre. . Alojamento Opcional 
no Hotel Sana Malhoa **** (ou similar) 
em Lisboa.

2º DIA – 24 MARÇO (SÁBADO) – LIS-
BOA / CASCAIS / ESTORIL / ALMEI-
DA
09h15 - Reencontro dos viajantes à 
partida de Lisboa em Sete Rios (de-
fronte da entrada principal do Jar-
dim Zoológico). 09h30 – Partida de 
autocarro para a visita ao exterior de 
edifícios e sítios em Cascais e no Es-
toril relacionados com a espionagem, 
refugiados judeus e membros de fa-

mílias reais exiladas cimo é o caso da 
Casa de Santa Maria (Cascais), pro-
priedade de Ricardo Espírito Santo 
Silva. No Hotel Palácio Estoril, local 
de encontro de espiões e refugiados 
visita às áreas comuns desta unidade 
hoteleira, nomeadamente o famoso 
bar. Sessão numa sala do Hotel Pa-
lácio Estoril conduzida e moderada 
pela historiadora Cláudia Ninhos. Al-
moço num dos restaurantes do Hotel 
Palácio do Estoril. A seguir à refeição, 
partida de autocarro para Almeida 
com paragem numa área de serviço.
Check in, jantar e alojamento no Hotel 
Fortaleza de Almeida.

3º DIA – 25 MARÇO (DOMINGO) – 
ALMEIDA / VILAR FORMOSO / NAVE 
DE HAVER / CABANAS DE VIRIATO / 
LISBOA
Partida de autocarro para Vilar For-
moso. Visita ao Museu Fronteira da 
Paz, um espaço museológico dedi-
cado aos refugiados da 2ª Guerra 
Mundial. Em Nave de Haver visita a 
uma aldeia onde o grupo conversa 
com antigos contrabandistas sobre 
refugiados e o volfrâmio extraído das 
suas minas. Aqui fazia-se antigamen-
te a exploração de volfrâmio por pro-
cessos artesanais e com a mercanti-
lização a ser objeto de contrabando. 
Almoço no Restaurante Muralhas 
de Celoryco, em Celorico da Beira. 
Em Cabanas de Viriato, onde nasceu 
Aristides de Sousa Mendes, o grupo 
presta uma justa homenagem a este 
herói. Teremos a possibilidade de ver 
o resultado das obras de requalifica-
ção da Casa do Passal, propriedade 
da família, que se encontrava em ruí-
nas. A Casa foi declarada Monumento 
Nacional e será objeto de musealiza-
ção. Regresso a Lisboa com chegada 
prevista às 20h00.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da historiadora Cláudia Ninhos 
durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da Tryvel 
durante toda a viagem;
• 1 noite de alojamento em hotel de 4****:
• Pensão Completa com bebidas incluídas;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Noite(s) opcional(ais) em Lisboa de 22 a 24 de março;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como 
extras.

NOTA: Caso se desloque do Centro/Norte ou Sul, a 
TRYVEL disponibiliza-lhe preço e modalidades de 
transporte.
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23 A 25 DE MARÇO 2018

ALMEIDA

LISBOA

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO 

(HOTEL 4 ESTRELAS) POR NOITE 

SUPLEMENTO SINGLE

SUPLEMENTO SINGLE
(HOTEL 4 ESTRELAS) POR NOITE

380€

50€

45€

50€

Aristides de Sousa Mendes nasceu em Cabanas de 
Viriato, em 1885, no seio de uma família aristocrá-
tica e católica. Licenciado em Direito pela Uni-
versidade de Coimbra, ele e o seu irmão gémeo, 
César, ingressaram na Carreira Diplomática em 
1910. Foi Cônsul de Carreira em várias cidades, 
mas foi em Bordéus, França, que viveu mo-
mentos dramáticos. Desde 1933 que oposi-
tores políticos e judeus procuravam escapar 
da Alemanha e dos territórios ocupados 
através de Portugal. À medida que a vaga 
de refugiados cresceu, o Estado Novo 
procurou progressivamente impedir a 
sua entrada no país. Este fluxo atingiu 
o clímax na Primavera de 1940. 

LISBOA, CASCAIS, ESTORIL, VILAR FORMOSO, 
NAVE DE HAVER, CABANAS DE VIRIATO
COM CLAÚDIA NINHOS


