O CAAL em Israel
26 de março a 6 de abril
Ontem e hoje na ‘Terra do leite e do mel’

A Terra e a História
O Estado de Israel é uma república parlamentar do Médio Oriente, situada na costa oriental
do Mediterrâneo. Tem aproximadamente 470 km de comprimento e 135 km de largura no seu
ponto mais largo. Faz fronteira com o Líbano a norte, a Síria a nordeste, a Jordânia e a
Cisjordânia a leste, e o Egipto e a Faixa de Gaza a sul.
Do ponto de vista geográfico, Israel divide-se em 4 regiões: a planície costeira arenosa, fértil
e húmida, a região montanhosa central, a fratura do vale do Jordão a leste, e o deserto do
Neguev a sul, que ocupa mais de metade da área total de Israel.

Mapa de Israel

A população em 2016 é de cerca de 8,5 milhões, dos quais aproximadamente 75% judeus e
25% não judeus (1,2 milhões de árabes muçulmanos, 250.000 beduínos árabes, igualmente
muçulmanos, 123 mil árabes cristãos, 122 mil árabes drusos, e 4.000 circassianos).
A taxa de crescimento global da população é de 2%, das mais elevadas no mundo desenvolvido.
A capital é Jerusalém, e o centro financeiro é Telavive.
As línguas oficiais são o hebraico e o árabe.
País muito jovem, já que o Estado atual foi criado a 14 de maio de 1948, Israel é ao mesmo
tempo um país muito antigo, com uma história milenar muito rica e atribulada. Como dizia
Ben Gurion, o fundador do Estado, ‘demasiada história para pouca geografia’.
De facto, esta estreita faixa de terra, com vestígios humanos atestados desde o Paleolítico é, pela
sua situação estratégica entre a África, a Ásia e a Europa, ponto de encontro, de passagem e
de conflitos entre raças, povos, religiões e culturas.

Terra Santa para judeus, cristãos e muçulmanos, Canaã para os antigos hebreus do II milénio
a.C, o nome Palestina tem a sua origem nos Filisteus, um povo que ocupou a costa sul no séc.
XII a.C. Cerca de 1000 a.C foi estabelecido um reino hebreu, mais tarde dividido entre os reinos
de Judá e de Israel. A invasão de assírios, babilónios, egípcios, persas, gregos e romanos
dá origem à diáspora judaica, enquanto na Palestina se mantêm alguns núcleos de presença
judaica.
No séc. IV, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano e, em 395, após a cisão, e
criação do Império Romano do Oriente, a Palestina fica sob o domínio do Império Bizantino. No
séc. VII, os árabes conquistam a Palestina. Apenas interrompido pelas Cruzadas cristãs, entre os
séc. XII e XIII, o domínio muçulmano rege a Palestina até ao séc. XX, com os mamelucos do
Egipto entre os sécs. XIII e XVI e, a partir de 1516, o governo otomano.
Durante a I Guerra Mundial, as forças britânicas vencem os turcos e passam a governar a
região com um mandato da Liga das Nações de 1917 até 1947.
Embora tenha havido uma presença judaica constante no território da Palestina e, como escreve
Camões nas redondilhas ‘Babel e Sião’, os judeus tenham desde sempre aspirado ao regresso a
Sião, é sobretudo com o movimento sionista do séc. XIX, que se intensifica o
estabelecimento judaico. A declaração Balfour, de 1917, ratifica a aprovação britânica do
estabelecimento de um Estado Judaico na Palestina que viria a ser criado em 1948.
Programa
26 de março, 1º dia
Partida de Lisboa em hora a definir. Chegada ao aeroporto Ben Gurion em Telavive, onde nos
esperam o nosso guia e o autocarro, que nos acompanharão ao longo de todo o percurso em
Israel.
Dormida em Telavive no Abraham Hostel, em quartos de quatro pessoas.

27 de março, 2º dia
Logo pela manhã partida para Nazaré, a cidade de Israel com a maior população de árabes
cristãos e cuja história está estreitamente ligada à vida de Jesus. Para além das suas ruelas e do
bazar, vamos visitar a Basílica da Anunciação onde, segundo a tradição cristã, o anjo Gabriel
anunciou a Maria a vinda do Messias.

Basílica da Anunciação

Visitaremos ainda a Igreja-sinagoga, um edifício do tempo das cruzadas, transformado em igreja
no séc. XVIII, a Fonte de Maria, e apreciaremos o panorama do Monte do Precipício, situado a
2km a SE de Nazaré onde, segundo o evangelho de Lucas, Jesus foi conduzido depois de
pronunciar o seu sermão na sinagoga de Nazaré.
Jantar livre. Dormida no Hostel Fauzi Azar de Nazaré, em camaratas.

Hostel Fauzi Azar de Nazaré

28 de março, 3º dia
Começamos o nosso dia com a ascensão do monte Tabor, onde visitaremos a Igreja da
Transfiguração. Seguidamente visitamos Kfar Cana, aldeia árabe onde Jesus terá feito o seu
primeiro milagre, transformando a água em vinho. Daqui partimos a pé pelo ‘Caminho de Jesus’
até Zipori (antiga Sefforis ou Diocaesaraea), onde visitaremos o sítio arqueológico que contém
testemunhos das épocas helenísticas, judaicas, romanas, bizantinas, islâmicas, das cruzadas,
etc…

Igreja da Transfiguração no monte Tabor

Zipori, antiga Sefforis

No fim da visita caminhamos ou vamos de autocarro para Hoshaya (Kfar Kedem), comunidade
agrícola de espírito bíblico.
Jantar, e dormida numa grande tenda.

29 de março, 4º dia
No início da manhã teremos 1h30 de atividades agrícolas e/ou outras em Hoshaya.
Seguidamente vamos de autocarro para Karnei Hittin, local da batalha de Hattin, que teve lugar
a 4 de julho de 1187, entre os Cruzados de Jerusalém e as forças de Saladino.
Em seguida faremos a descida a pé do Monte Arbel para o Lago Tiberíades.

Monte Arbel

Depois visitaremos Magdala, local do nascimento de Maria Madalena, e as ruínas da sinagoga do
I séc., onde Jesus terá ensinado.

Ruínas da sinagoga perto de Magdala

Continuamos para o kibutz Ginossar onde veremos um barco do tempo de Jesus, e depois para
Cafernaum, cidade bíblica na margem norte do mar da Galileia, próxima de Betsaida (terra natal
de Simão Pedro). Perto passava a importante Via Maris, que ligava o Egipto à Síria e ao
Líbano e passava por Cesareia Marítima. Terminamos o nosso dia na cidade de Tiberíades.

Jantar livre e dormida na Pousada de Juventude de Tiberíades em camaratas.
30 de março, 5º dia
Viagem de autocarro para a margem oriental do Lago Tiberíades e visita da Igreja Kursi,
ruínas do mosteiro cristão romano-bizantino, localizada num parque nacional nos Montes Golan.
Depois da visita, faremos um passeio de barco no lago, a partir do kibutz Ein Guev.
Terminamos o dia percorrendo a pé parte de uma etapa do ‘Caminho de Israel’, desde a parte
alta da cidade de Tiberíades até à Pousada de Poriya, onde jantamos e dormimos em quartos
duplos.

Lago Tiberíades

31 de março, 6º dia
Hoje começamos o dia com um percurso pelos primeiros estabelecimentos judaicos no vale do
Jordão e lago da Galileia, e por Degania (primeiro kibutz fundado em 1909). Continuamos de
autocarro para Beit Shean, a Scythopolis helenística, romana e bizantina, e visitamos as ruínas
arqueológicas do parque nacional.

Ruínas arqueológicas em Beit Shean

À tarde tomamos um banho em Sahne (nascente de água quente).

Sahne, nascente de água quente

Terminamos o dia em Ein Harod, kibutz fundado em 1921, onde em 1937 foi criado um museu
de arte e, em 1941, um museu arqueológico, e onde jantaremos e dormiremos em quartos
duplos.
1 de abril, 7º dia
Levantamo-nos cedo, pois temos um longo caminho a percorrer de autocarro pelo vale do
Jordão em direção a Jericó. Visitamos o lugar de batismo de Jesus (segundo a tradição), e
Qumran, local onde foram descobertos os manuscritos do mar Morto. Depois tomamos o
inevitável banho no Mar Morto, lago salgado, situado 394 metros abaixo do nível do mar.

Mar Morto

Continuamos para Ein Gedi, oásis situado perto do Mar Morto, onde faremos uma caminhada.

Ein Gedi

Seguimos depois para a aldeia beduína de Kfar Nokedim, no deserto da Judeia onde seremos
recebidos com a hospitalidade beduína, e onde jantaremos e dormiremos em quartos duplos.
2 de abril, 8º dia

Começamos o dia bem cedo com a ascensão de Massada. Visitamos a fortaleza construída em
30 a.C pelo rei Herodes, local onde os zelotas judeus aí refugiados cometeram suicídio coletivo
em 73 d.C, como forma de resistência à conquista romana do território por Tito.

Massada

Antes de continuarmos para Jerusalém, voltamos à aldeia beduína, onde quem quiser poderá
andar de camelo. Seguimos depois para Jerusalém, passando por Arad (cidade onde vive o
escritor Amos Oz), Lakish, local muitas vezes citado na Bíblia e teatro de muitas batalhas, e Beit
Guvrin, com 480 grutas, sítio Unesco World Heritage, que visitaremos.

Uma das 480 grutas

Jantar livre e dormida em Jerusalém no Abraham Hostel, em camaratas.
3 de abril, 9º dia
De manhã visitamos a cidade antiga de Jerusalém (Igrejas, Muro das Lamentações, Cidade de
David, escavações arqueológicas). A tarde é dedicada a Jerusalém ocidental.
Jantar livre e dormida no Abraham Hostel (o mesmo regime do dia anterior).

Jerusalém

4 de abril, 10º dia
De manhã visitamos o Yad Vashem, o museu do Holocausto (onde os nomes de Aristides de
Sousa Mendes e de outros portugueses estão inscritos no ‘Jardim dos Justos entre as Nações’).

Jardim dos Justos entre as Nações

Continuamos depois para Ein Karem, aldeia onde João Baptista nasceu e cresceu. Visitaremos
as Igrejas de S. João Baptista e da Visitação.

Ein Karem

A etapa seguinte é Sataf, famosa pelos seus trilhos e beleza das suas paisagens, onde faremos
uma caminhada.

Sataf

Ao fim da tarde, viajamos para Telavive e daremos um passeio à noite na zona de Neve Zedek.
Jantar livre. Dormida no Abraham Hostel de Telavive em quartos de quatro pessoas.

Telavive

5 de abril, 11º dia
Começamos o dia com um passeio em Jaffa, e continuamos pelo passeio marítimo até ao centro
de Telavive. Visita ao mercado do Carmel.

Tarde e jantar livres. Dormida no Abraham Hostel (mesmo regime do dia anterior).

Jaffa

6 de abril, 12º dia
Manhã livre. Em hora a determinar, transporte para o aeroporto e regresso a Portugal.
Nota:
Com uma incidência particular na tradição cristã, base da cultura portuguesa, esta atividade não
é uma peregrinação religiosa.
O nosso objetivo é conhecer um país na sua diversidade cultural, religiosa e geográfica,
através da sua história antiga e recente.

Inscrições
As inscrições serão realizadas na sede do Clube, no próximo dia 29 de outubro de 2016,
sábado, entre as14h00 e as 17h00.
Cada sócio poderá inscrever-se a si e ao seu agregado familiar, e outro sócio.

Preço e Plano de Pagamentos
A viagem tem o custo total de 1.920,00€ por participante, com o seguinte plano de pagamentos:
no momento da inscrição e até março deverão ser pagos 320,00€ por mês (6 prestações),
sempre no dia 25 de cada mês.
O preço inclui:
- Voos Lufthansa Lisboa - Frankfurt - Telavive em classe económica (ida e volta)
- Taxas de aeroporto e combustível no montante previsto à data da orçamentação da actividade
- Transporte terrestre em autocarro de acordo com o programa (veículo com ar condicionado)
- Alojamento de 11 noites com pequeno almoço, conforme indicado no programa
- Almoços tipo picnic (excepto nos dias 26 de março e 2 de abril)

- Quatro jantares
- Guia a falar inglês durante toda a viagem
- Entradas em todos os locais a visitar, indicados no programa
- Gratificações
- Seguro de acidentes pessoais e assistência em viagem.

O preço não inclui:
- Outras refeições não indicadas no programa
- Percursos pedestres não indicados no programa
- Bebidas aos almoços

Cancelamento
Se a viagem for cancelada pelo participante até 30 de dezembro de 2016, o Clube devolverá as
verbas pagas, com excepção de 75,00€, que servirão para despesas de cancelamento a que o
Clube está obrigado.
Após esta data não haverá lugar a reembolso, a não ser que haja possibilidade de substituição
por um sócio em lista de espera ou, no caso de não existir lista de espera, por um sócio indicado
pelo desistente.
Muito importante – O Clube terá de abrir mão das reservas excedentárias pouco depois desta
data, não podendo assim garantir vagas na actividade para além dela, mesmo que a capacidade
inicialmente disponível não esgote. Por esse motivo os sócios interessados em participar
devem realizar sem falta a sua inscrição no dia indicado. Capacidade limitada a 30 lugares.

