PORTUGAL
15 A17 MAIO
2015
03 dia

8º FESTIVAL ISLAMICO DE MERTOLA E A
PRESENÇA ARABE NO ALENTEJO E ALGARVE

Preço por pessoa:
285 €
Supl individual
75€
sinalização de
50€
até 10/02

POR MOURA, BEJA E SILVES VAMOS DESCOBRIR
OSALDEIAS
TRAÇOS DA CULTURA E
ROTA DAS
PRESENÇA ÁRABE/MOURISCA NO ALENTEJO E ALGARVE COM DESTAQUE PARA O
DE XISTO
8º FESTIVAL ISLAMICO DE MERTOLA ONDE SE DESENROLA UMA DAS MAIS
INTERESSANTES E CONSEGUIDAS MANIFESTAÇÕES DE INTERCAMBIO CULTURAL
ENTRE O MAGREBE E O OCIDENTE.
PASSEIO 4X4
1º -Dia 15/05 - LISBOA /MOURA BEJA/ MERTOLA
08.00- Partida do Marques de Pombal e Sete Rios em direcção a
Moura. Visita guiada em Moura onde os vestígios e história da
presença mourisca estão ainda presentes desde o nome da vila, que
lembra a sua permanência e fundação, à lenda da moura Saluquia, ao
Castelo e zona arqueológica, Bairro da Mouraria, poço árabe, e
Museu, etc. ALMOÇO no restaurante típico "O Trilho". De tarde
visitamos ainda a igreja de S.João Baptista de estilo manuelino e os
seus preciosos painéis de azulejo. Continuação por Beja que esteve na
posse dos árabes de 714 a 1162, breve visita onde evocaremos o
célebre rei-poeta Al-Mutamid nascido nesta cidade. Continuação por
Mértola até às Minas de S. Domingos, Alojamento no Hotel S.
Domingos 4*JANTAR
.2º Dia -16/05 -MERTOLA
09h00 – Após o pequeno-almoço, partida para Mértola. Visita da vila e
dos seus núcleos históricos onde se destacam os múltiplos vestígios da
presença árabe que em Mértola chegou a ter uma importância muito
forte. Assim, a fim de manter vivo o intercâmbio de culturas entre o
Ocidente e o Mundo islâmico realiza-se de dois em dois anos e já na 8ª
edição, o Festival Islâmico de Mértola organizado pela Camara desta
vila e o apoio do campo Arqueológico de Mértola dirigido por Cláudio
Torres. De manhã visitamos o Museu que integra 10 núcleos museo-
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lógicos representativos de diversos períodos da História, como é o
caso da Casa Romana, da Basílica Paleocristã, Alcáçova e os
núcleos Arte Islâmica, Arte Sacra, Torre de Menagem, instalados
em edifícios recuperados, sem esquecer a mesquita, hoje igreja
matriz. ALMOÇO em restaurante local. De tarde mergulharemos no
ambiente colorido e animado dos autênticos souks(mercados) com
a presença de grupos de musica e dança dos diferentes países do
Magrebe, lançamento de livros e palestras sobre o tema em
questão. Regresso ao Hotel pelas 20.30. JANTAR.
3º Dia -17/05 -MERTOLA/SILVES/LISBOA
Após o pequeno almoço partida para Silves, ( a Xelb mourisca)
durante séculos a capital do reino dos Algarves e integrada depois
no império dos almóadas, chegando a ser chamada a Bagdade do
Ocidente, onde floresceu a poesia e o luxo do mundo árabe nos
seus numerosos palácios. Visita do Castelo e do poço cisterna
período almóada, monumento nacional em torno do qual está
construído o Museu guarda as memórias de Silves. ALMOÇO em
restaurante local. De tarde completamos a visita na Catedral dos
sec XIII e XIV edificada sobre a mesquita muçulmana.
Regresso a Lisboa ao fim da tarde.

O PREÇO INCLUI:

Transporte em autocarro privativo durante todo o percurso

Alojamento em hotel de 4* c/ pequeno almoço e jantar.

3 almoços e 2 jantares;

Entradas e visitas conforme programa;

Acompanhamento por delegado da Noventur durante toda a
viagem;
 Seguro de viagem;



Taxas de serviço e IVA.

