
DIU, DAMÃO e GOA (e Bombaim) : 

muito Portugal…!! 

 

  
 

   

 
 

Pedaços da Índia com coração Português  
 
 

É a Índia Portuguesa, apesar da anexação pela União Indiana em 1961. A presença de séculos criou 

uma riquíssima multiplicidade cultural, a história deixou ficar belíssimos patrimónios arquitectónicos. 

No nome das ruas, em cada recanto, no contacto com as pessoas, na culinária, na música, na 

sossegada tolerância dos costumes, reencontramos a o traço da espantosa odisseia quinhentista de 

Portugal. Além de mercados coloridos, parques naturais preservados, de praias fabulosas. Percorrer a 

Índia Portuguesa é uma experiência absolutamente única - porque é única a diferenciação da cultura 

luso-indiana no contexto da circundante grande Índia. 

Para além dos programas especiais para GOA (veja no nosso site, em Goa, a pérola do Oriente), a 

avenTOURas tem o enorme prazer de lhe proporcionar a descoberta de DIU e de DAMÃO, em 

combinação com GOA e estadia e visita à cidade de Bombaim, por um preço excepcional. 

 



Como única Agência de Viagens portuguesa especialista na Índia Portuguesa, sabemos muito bem o 

que irá encontrar. Nesta viagem irá utilizar dois guias de viagem compostos e editados por nós e que 

irão maximizar o potencial da experiência de descoberta destes fantásticos locais: com numerosas e 

belas fotografias, irão descrever-lhe o que vai encontrar e contar-lhe os segredos que irão fazer com 

que aproveite plenamente esta sua viagem:  

 

DIU, DAMÃO e BOMBAIM – muito Portugal !! 

e 

GOA, a pérola do Oriente 

Estes guias de viagem acompanharão gratuitamente a sua documentação.  

 

Mas, entretanto, destapamos a pontinha do véu… 

 

Um breve olhar sobre DIU... 

DIU é uma pequena ilha (11 km de comprimento por 3 km de largura), situada na península de 

Kathiawar no estado indiano de Gujarat, separada do continente por um estreito canal. Historicamente 

foi palco de alguns dos mais célebres exemplos da valentia lusa, em especial a epopeia da resistência 

de 8 meses durante o Segundo Cerco de Diu (1546), em que 200 soldados comandados por João de 

Mascarenhas a defenderam dos ataques do exército de 25000 homens do rei de Cambaia. 

Não faltam motivos de interesse em Diu, entre os quais : 

Fortaleza de Diu - colossal, é o termo para a descrever. Construída entre 1533 e 1541, é um 

impressionante exemplo da arquitectura militar Portuguesa. Percorrendo-a, sentimo-nos esmagados 

pela grandiosidade das muralhas. Suba ao farol - terá uma fabulosa vista sobre o mar e uma mais 

coerente percepção da dimensão da fortaleza. 

Fortim do Mar - um pequeno forte estrategicamente construído na embocadura do canal, controla hoje 

a actividade dos numerosos barcos de pesca. É facilmente avistável a partir da fortaleza. 

Igreja de São Paulo - construída entre 1601 e 1611, a sua belíssima fachada gótica é uma fantástica 

obra de arte, talvez a mais bonita de todas as erigidas pelos Portugueses na Índia. Um tesouro, uma 

visão inesquecível. 

Igreja de São Tomé - datada de 1598, funciona actualmente como museu, contendo bonitas e valiosas 

estátuas religiosas. Encontram-se também vários túmulos, entre os quais o de Fernando de Castro 

(filho do governador de Goa João de Castro, falecido durante o Segundo Cerco de Diu). Encontra-se 

bastante degradada, mas é, mesmo assim, uma visita imperdível. 

Igreja de São Francisco de Assis - fundada em 1593, com uma interessante fachada e um muito bonito 

claustro. Foi reconvertida em hospital, mas é visitável. 



Ghoghla - uma aldeia piscatória junto a uma grande praia, com alguns exemplos de casas 

portuguesas. 

Praias - as mais bonitas e limpas são as praias da costa sul, como Jallandhar e de Nagoa. 

Cidade de Diu - perca-se nas suas ruas, participe no bulício, observe os belos edifícios, repare nos 

nomes dos restaurantes, faça algumas (boas) compras... 

 

Um breve olhar sobre DAMÃO... 

Conquistada pelos Portugueses em 1559, Damão é um pequeno território pertencente ao estado 

Indiano de Guajarat, a cerca de 190 km a norte de Bombaim. A cidade é composta de duas partes 

divididas pelo rio Damanganga – a Pequena Damão (localmente designada como Nani Daman) e a 

Grande Damão (Moti Daman), sendo nesta última que se encontram os mais expressivos sinais da 

presença histórica Portuguesa. 

Fortaleza - não tem a esmagadora dimensão da Fortaleza de Diu, mas é grande e também muito 

interessante. A sua construção teve início em 1559, sendo um notável exemplo de engenharia militar. 

Existem diversos acessos ao interior, como a Porta do Mar e a Porta da Terra (chamadas assim 

mesmo), com o escudo luso esculpido e inscrições em português. 

Forte de São Jerónimo - construído em 1614, com uma belíssima vista sobre o rio e sobre a cidade. No 

interior encontra-se a Igreja de Nossa Senhora do Mar. O pórtico de entrada é magnífico, com diversas 

figuras e inscrições esculpidas - todas referentes a Portugal, claro. 

Bocage - foi em Damão que o poeta Maria Barbosa du Bocage cumpriu o seu exílio. A casa onde viveu 

ainda se encontra "de pé". 

Igrejas - há muitas em Damão, com diversos motivos de interesse concreto: a Igreja do Bom Jesus, a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário (revestida por um belíssimo trabalho de talha), a Igreja de Nossa 

Senhora das Angústias. 

Rua de Santo António - a área mais portuguesa de Damão, onde ainda vivem bastantes famílias de 

origem portuguesa. Alguns bonitos edifícios (repare em particular nas varandas). 

Pequena Damão (Nani Daman) - o bulício da Índia, com numerosas lojas e restaurantes. 

 

GOA 

No nosso website, em Goa, a pérola do Oriente, abordamos o lugar único que é GOA com 

pormenor. Não é por acaso que a avenTOURas é a única agência de viagens portuguesa especialista 

em Goa e em toda a Índia: no guia de viagem editado por nós (e que citámos acima) consta uma 

exaustiva descrição do que vai encontrar (locais imperdíveis, praias, mercados, parques naturais), 

incluindo informação muito útil acerca de restaurantes, vida nocturna, transportes, câmbios de 

dinheiro, segurança, compras, etc. 



              



 

 

À descoberta de Portugal na Índia 

Uma magnífica viagem de 14 dias, descobrindo o legado 

secular de Portugal na Índia e visitando a grande cidade de Bombaim 

 

Dia 1 - Portugal / Bombaim (Mumbai) 

Chegada, acolhimento e transfer para o hotel em Bombaim. 

Dia 2 - Bombaim 

Após o pequeno almoço, visita aos locais de maior interesse desta grande cidade, capital económica da Índia. 

Dia 3 - Bombaim / Diu 

Após o pequeno almoço, transfer para o aeroporto de Bombaim para tomar o voo com destino a Diu. Após o 

check in no hotel, início da visita a este belo lugar testemunha da presença portuguesa de 500 anos. 

Dia 4 - Diu 

Continuação da visita aos locais de maior interesse de Diu, incluindo a belíssima Igreja de São Paulo e o 

majestoso forte português, entre outros. 

Dia 5 - Diu / Bhavnagar / Vadodra 

Após o pequeno almoço, partida para Vadodra, passando por Bhavnagar. Vadodra é uma bonita e tranquila 

cidade, sendo um importante centro cultural da Índia com numerosos museus, galerias de arte e belos palácios. 

Dia 6 - Vadodra / Damão 

Logo após o pequeno almoço, partida para Damão. Check in no hotel e saída para visita aos principais locais de 

interesse desta ex-colónia portuguesa, nomeadamente aos numerosos sinais da presença lusa. 

Dia 7 - Damão 

Dia livre, para realizar mais algumas visitas, passear, fazer compras, ... 

Dia 8 - Damão / Goa 

Após o pequeno almoço, partida para o aeroporto de Bombaim para tomar o voo com destino a Goa. Chegada, 

acolhimento e transfer para o hotel. 

Dias 9, 10, 11, 12 e 13 - estadia em Goa 

Tempo para descobrir a "Pérola do Oriente", com a preciosa ajuda no guia de viagem editado por nós e que 

acompanhará a sua documentação de viagem. A diversidade cultural, histórica e monumental de Goa é enorme - 

mas ainda lhe restará algum tempo para, se quiser, disfrutar das magníficas praias. 

Dia 14 - Goa / Portugal 

Transfer para o aeroporto para tomar o voo com destino a Portugal. 

 

 



Formate a viagem à sua medida : 

Poderá acrescentar (ou diminuir) noites em qualquer um dos locais visitados !! 

 

Dentro de um autocarro às 07 h da manhã, com outras 49 pessoas desconhecidas e alguém a falar 

insuportavelmente alto mesmo junto ao seu ouvido ??... Todos à espera do indivíduo que se esqueceu 

de activar o despertador e ainda chega com ar arrogante e sem pedir desculpa ??... Ou daquela Srª 

que se "perdeu" nas compras e nos horários ??... Subordinado/a às regras do colectivo ?? Contactos 

não desejados ??... 

Connosco NÃO é assim : durante todo o circuito terá um motorista / guia só para si & 

acompanhante(s), em transporte PRIVADO , com todo o conforto !! 

Combine com ele as horas de partida, peça-lhe para parar para "esticar" as pernas, ou para tirar 

aquela foto mesmo ali ao lado da estrada... a sua viagem personalizada !! 

 

 

PREÇOS 

 

(por pessoa, de Setembro a Maio - época alta) 

 

Hotel 2-3 pessoas 4 pessoas ou mais 

Em hotéis 3*** 1898 € 1750€ 

Em hotéis 4**** 2097 € 1940€ 

 

 

Incluído : 

           . Voos internacionais, com taxas de aeroporto/combustível; 

               . Voos internos, com taxas de aeroporto e combustível; 

               . Alojamento em quarto duplo, com pequeno almoço; 

               . Itinerário conforme o descrito; 

               . Transporte com motorista de língua inglesa; 

               . Guia turístico ( língua inglesa); 

               . Veículo com ar condicionado; 

              . Todos os transferes 

              . Combustível, taxas de estacionamento, etc; 

              . Ajudas de custo do motorista; 

              . Taxas governamentais e outras. 
 

Não incluído : 

              . Bilhetes de entrada nos monumentos, quando aplicáveis (são baratos); 



          . Refeições (para além do pequeno almoço), bebidas, etc, bem como quaisquer outras despesas não mencionadas 

acima (nota: as refeições são muito baratas!!) 

            . Visto de entrada na Índia (daremos toda a ajuda necessária à sua obtenção). 

 

 

Acerca dos hotéis 

Por favor, refira-se ao que dizemos neste nosso site  www.aventouras.com.pt  , secção “Os nossos afectos”, 

depois em  ! Incrível Índia !! 

 

  http://aventouras.com.pt/project-details/incrivel-india-2/ 

 

 

 

 
Nota: os preços poderão variar conforme factores como a data da partida e evolução da cotação do euro. 

Ainda, estão sujeitos a disponibilidade.  

 
 

 

 

 

 
 

http://www.aventouras.com.pt/

