PORTUGAL

Noventur – viagens temáticas

26 a 28
SETEMBRO
2018

AQUILINO RIBEIRO, JOSÉ RÉGIO , FERREIRA
DE CASTRO E GUERRA JUNQUEIRO

03 dias

2ªROTA DOS ESCRITORES

Preço por pessoa:
400 €*
Grupo mínimo de
15 pessoas
supl. indiv€*
75€*
sinalização de 100 €
até 17 de Agosto

DA ESCRITA DO MESTRE AQUILINO AO MODERNISMO DE RÉGIO E A DESCOBERTA DAS
SUAS CASAS MUSEU EM PORTALEGRE E VILA DO CONDE E SOUTOSA, À CASAL NATAL DE
FERREIRA DE CASTRO E CASA MUSEU DE GUERRA JUNQUEIRO , OPORTUNIDADE PARA LER
E RELEMBRAR OS NOSSOS ESCRITORES
1º dia – 26/09– Quarta-feira
LISBOA /PORTALEGRE/FREIXINHO

ROTA DAS ALDEIAS
DE XISTO

07.30 –Partida Torres Novas em direcção a Portalegre.
Visita da Casa Museu do poeta José Regio onde se destaca a sua
colecção de arte sacra e evocação da vida e obra do autor do famoso
“ Cantico Negro” e “ Poemas de Deus e do Diabo”. Visita do Museu
de tapeçaria e ALMOÇO em restaurante local. Continuação para
Freixinho. Alojamento e JANTAR no Hotel Rural Convento N.Sra
do Carmo, onde a tia de Aquilino Ribeiro, D. Custódia, foi educada,
sendo uma das referencias do escritor.

2º dia – 27/09 – Quinta- feira
FREIXINHO/ SOUTOSA/LAPA /PORTO
Pequeno almoço, inicio do roteiro biográfico sobre Aquilino
Ribeiro ao longo do rio Távora com paragem e evocação literária
pela serra da Nave, observando as altas penedias, aldeias e pequenos
lugares como as ruinas do convento de S. Francisco que refere na
“Via Sinuosa”. Seguiremos sempre através das paisagens que
serviram de inspiração a muitos dos seus romances e que lhe ficaram
marcadas para sempre como refere em “Cinco reis de gentes”. Visita
da aldeia de Carregal onde nasceu o
romancista
(13/09/1885).Continuação para Soutosa, casa e quinta da familia e
sede da Fundação Aquilino Ribeiro e onde sempre voltou até ao
fim da vida para passar férias, caçar e escrever como nota em
“Geografia sentimental”, entre outros textos autobiográficos. Depois
seguiremos o percurso natural da sua formação, visita ao antigo
colégio do Santuário da Lapa de tão fortes tradições na região e
onde Aquilino fez a instrução básica; nova evocação de algumas
páginas das obras do escritor. Continuação para o Porto, Alojamento
e JANTAR no hotel Grande Hotel do porto ou similar.

3º Dia -28/09 – Sexta
PORTO/VILA CONDE/ OSSELA/LIBOA
Pequeno almoço
no hotel. Visita
PASSEIO
4X4na zona histórica do Porto da Casa
Museu do poeta Guerra Junqueiro, com a sua colecção de obras
de arte, mobiliário e pintura. Continuação para Vila do Conde,
ALMOÇO em restaurante local, visita da Casa Natal do poeta José
Régio. Esta segunda visita mostra-nos de novo uma colecção de arte
sacra que tal como a de Portalegre, onde foi professor durante 30
anos, revela também o seu conhecimento e paixão pela arte em geral.
Continuação por Oliveira de Azemeis até à aldeia de Ossela onde
se contra a Casa Natal do escritor Ferreira de Castro, autor entre
outros romances "A Selva" e "A Lã e a Neve". Regresso a Lisboa.
.
preço inclui:
* transporte em autocarro de grande turismo
*2 noites em hoteis de 3 e 4 estrelas
* pensão completa- 3 almoços e 2 jantares
*entradas nos locais indicados
* Guia da Noventur
*Taxas de serviço e IVA
*Seguro de viagem

Hoteis a confirmar após aceitação deste programa.
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