Noventur –viagens temáticas

Rota dos Escritores algarvios
João de Deus, Teixeira Gomes, Antonio Aleixo ,João Lucio,
Al- Mutamide e Ibn´Ammar
- 2018
VIAGENS EXCLUSIVAS
NO ALGARVE HÁ MAIS PARA DESCOBRIR PARA ALÉM DAS SUAS PRAIAS , EXISTE UM PATRIMÓNIO RIQUISSIMO E
A MEMÓRIA DOS SEUS FILHOS QUE SE NOTABILIZARAM COMO ESCRITORES, ESTADISTAS E PEDAGOGOS, OU
SIMPLES HOMENS DO POVO. NÃO ESQUECENDO OS POETAS ARABES AL-MUTAMIDE E IBN´AMMAR

13 a 15 deAbril 2018
1º Dia –13/04 – Sexta-Lisboa/S. Bartolomeu Messines/ Loulé / Faro
08.00 – Partida de Lisboa em direcção ao sul. Paragem e visita em S. Bartolomeu de Messines , terra natal de João de Deus.Visita da CasaMuseu do escritor “ lugar de memória”, dando a conhecer a vida e a obra de Joâo de Deus numa tripla perspetiva
como Homem, como poeta e como pedagogo . ALMOÇO em Silves em restaurante local.Evocação junto ao castelo
dos poetas
arabes Al-Mutamide e Ibn´Ammar.
Continuação para Loulé, visita desta cidade com destaque
para o mercado e castelo e paragem no famoso café
Calcinha, reaberto no verão de 2017 depois de um amplo
restauro, hoje incluído nos “cafés históricos de Portugal” e
onde à porta António Aleixo vendia cautelas e as suas
famosas quadras. Lanche e evocação do poeta, tempo livre. Continuamos para Faro.
Alojamento no Hotel Faro 4*. JANTAR.

2ºDia –14/04- Sabado – Faro//Estoi / Olhão /Faro
Pequeno almoço, visita guiada no centro histórico de Faro com destaque para as
usas muralhas, as ruinas do castelo do sex XIII, o largo da Sé com um dos mais
belos conjuntos arquitetónicos de todo o Algarve, a Catedral considerada a mais antiga de Portugal, ainda no largo da Sé vamos destacar o
Paço Episcopal, Seminário e a igreja da Misericórdia,etc. Continuamos para Estoi com Almoço e visita do maravilhoso Palacio de Estoi(hoje
pousada), De tarde, seguiremos para Olhão, breve visita do centro piscatório e visita do Chalet, residência do poeta João lucio , advogado e um
dos mais destacados poetas algarvios do sec XIX, inicio do sec XX. Regresso a Faro, jantar livre.

3ºDia –15/04- Domingo – Faro/Portimão/Silves/Lisboa
Após o pequeno almoço seguiremos para Portimão, visita do Museu de Portimão
localizado na
centenária na antiga fábrica de conservas de peixe Feu Hermanos, situada na zona
ribeirinha da cidade, Assumindo-se como um Museu de Sociedade, Identidade e Território,
o seu programa museológico assenta em : 1 - Reabilitar o património histórico-industrial 2Valorizar a relação da Cidade com o Rio,3- Interpretar e divulgar a evolução histórica, territorial e social da comunidade, seguiremos depois para
a Casa Manuel Teixeira Gomes, notável politico (foi presidente durante a 1ª Republica) e escritor e onde se fará a descoberta e interpretação
da vida e obra de Manuel Teixeira Gomes,. ALMOÇO em restaurante local . Regresso a Lisboa.
Preço

425€, para mínimo 15 participantes; 100€ supl single

Inclui- transporte em autocarro de turismo; 2 noites de alojamento no hotel de Faro 4*; 3 almoços e 1 jantar ; visitas guiadas
conforme programa ; acompanhamento por guia da Noventur; IVA, Seguro de viagem.

SINALIZAÇÃO DE 50€ Até 20 de Janeiro 2018

RESERVE JÁ GARANTA A SUA VIAGEM!
Nota importante – grupos realizam-se com mínimo de 15 participantes
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