
Informação Adicional

Aprender com o Passado:  O
Encontro com os Romanos e

Criptojudeus

Escola Superior de Gestão e
Tecnologia de Oliveira do Hospital

 
Município de Oliveira do Hospital

Junta de Freguesia
de Bobadela

Rua João Santos Pestana Coelho, nº
1A 3405-019   Bobadela

238645766
jf-travancadelagos.pt

executivo@jf-travancadelagos.pt

Ler o folheto completo antes de iniciar o trilho;
Levar roupa e calçado confortável;
Levar água e um lanche leve;
Levar sacos para o lixo, não o deixar no percurso;
Não perturbar a flora ou fauna local;
Não fazer lumes;
Não desrespeitar propriedade privada;
Não se afaste do trilho definido;
Permaneça atento ao ambiente envolvente;
Pode querer levar a máquina fotográfica.

Cuidados a ter:

SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Informação anti-venenos: 217 950 143
GNR de OH: 238 604 444
Bombeiros Voluntários de OH: 238 602 707
Proteção Civil: 238 605 250 (CM)
Centro de Saúde de OH: 238 600 250
Linha Verde Ambiente: 800 205 651
Posto de Turismo: 238 609 269

Contactos:

Tipo de trilho – Circular
Distância a percorrer – 12Km 
Duração do percurso – 3h45m
Nível de dificuldade – Fácil
Desnível acumulado – 235m
Cotas máxima e mínima – 425-327m 
Início – 40º21'37.328"N 7º53'33.648"W

Informação sobre o percurso (wikiloc):

Largo Conselheiro Cabral Metello
3400-062   Oliveira do Hospital

238605250
cm-oliveiradohospital.pt/

geral@cm-oliveiradohospital.pt 

Rua da Junta de Freguesia, nº 7
3405-527   Travanca de Lagos
238645766
jf-travancadelagos.pt
executivo@jf-travancadelagos.pt

Câmara Municipal
de Oliveira do Hospital

Junta de Freguesia
de Travanca de Lagos

Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão
de Oliveira do Hospital
Rua General Santos Costa, n.º 4
3400-124 Oliveira do Hospital
238 605 170
estgoh.ipc.pt
geral@estgoh.ipc.pt

Geocaching: geocaching.pt
História local: travancacomhistoria.blogspot.com
Trilho (Wikiloc): 

Consultar informação adicional:
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Legenda:
1. Museu Municipal Dr. António
Simões Saraiva 
2. Ruinas Romanas de Bobadela
3. Tanque da casa dos Godinhos
4. Fonte da Eira
5. Dólmen do Pinheiro dos Abraços
6. Associação Nacional de Criadores
de Ovinos da Serra da Estrela
(Ancose)
7. Sepulturas escavadas na rocha do
Alto do Zambujeiro
8. Troço de via romana
9. Lavadouros do Zambujeiro
10. Casa com evidências cripto-
judaicas
11. Fonte da Arcada
12. Património criptojudaico de
Travanca de Lagos
13. Igreja Paroquial, Cruzeiro e Junta
de Freguesia de Travanca de Lagos
14. Capela de Santo António

Travanca de Lagos é uma freguesia do concelho de
Oliveira do Hospital. Encontra-se tanto com vestígios
romanos (pensa-se que trazidos da freguesia vizinha,
Bobadela), como principalmente criptojudaicos.
Passeando pela vila, é possível serem constatadas
inúmeras evidências da presença dos criptojudeus.
Podem ser vistas casas com dois pisos, o primeiro
para prática do ofício (como ferreiros, sapateiros ou
alfaiates) e o segundo para a habitação. No seu
interior, era costume estarem embutidas nas paredes
duas concavidades, uma para ter os rolos da Torah
(Livros da Lei) e outra para a Menorah.
Não se sabe a data em que a primeira igreja de
Travanca foi erguida, mas suspeita-se que remota ao
século XVI, tendo sofrido posteriores intervenções nos
séculos XVII ou XVIII. À sua esquerda encontra-se a
capela batismal.

Geocaching
Existem duas "caches" pelo trilho, que caso as
encontre, leva para casa uma pequena lembrança.
Para tal, consulte a referência do Geocaching e
pesquise pelas seguintes caches: Travanca Judaica
(GC9BQJ2) e Miradouro Nossa Senhora da Luz
(GC9BQK6)

Boa sorte!!!

Ruínas Romanas da Bobadela

Implantado no coração do Planalto Beirão e situado no
extremo oeste do concelho de Oliveira do Hospital,
este percurso tem a particularidade de interligar duas
freguesias: Bobadela, que presentemente é provida de
um singular complexo histórico-arqueológico; e
Travanca de Lagos, que pretende revelar ao mundo o
seu vasto e rico património. Este percurso
multitemático, contribuirá para estreitar a relação
culturalmente identitária, tendo como fio condutor os
inúmeros e arreigados vestígios da cultura
criptojudaica, patentes nos recantos das ruas de
ambas as freguesias. O trilho é delimitados por
elementos naturais presentes na paisagem; a sul e a
oeste pelo rio de Cavalos, e a norte pelo rio Cobral. 

Vestígios Criptojudaicos
de Travanca de Lagos

As Ruínas Romanas de Bobadela são um dos mais
importantes e bem preservados conjuntos
arquitetónicos de valor histórico-arqueológico do
“período romano” em Portugal, classificados como
Monumento Nacional. Destacam-se: as
remanescências estruturais da principal praça da
outrora cidade romana, o fórum; o majestoso arco; as
epígrafes dedicadas à Splendidíssima Civitas, a Júlia
Modesta e a Neptuno; a enigmática cabeça de um
imperador romano; e o magnífico anfiteatro.

15. Lagar rupestre da Quinta do
Boição
16. Lagar rupestre da Quinta da
Moreira
17. Palheiras dos Covais
18. Casa onde viveu o Senhor
Comendador António da Costa
Carvalho
19. Fonte de Baixo
20. Fonte do Outeiro
21. Linha de água - "poldra" -
passagem a vau
22. Sepulturas escavadas na rocha e
Lagar rupestre do Gorgulão
23. Miradouro e Capela da Nossa
Senhora da Luz
24. Ponte romana
25. Museu do Azeite
26. Casa com vestígios criptojudaicos
27. Capela de São Sebastião

Sinalética:


