19 Maio (sab)

– LEÇA DA PALMEIRA, OSCARTUR (06h45), PORTO-Boavista-Café Convívio – 07h00 em direcção

a LISBOA. Visita às 11h30 ao Palácio de Belém. Tarde - Almoço. Visita às 15h30 à Fundação Medeiros e
Almeida. Jantar, alojamento e pequeno-almoço no Hotel Tryp Oriente 4ª Lisboa ou similar.
O PALÁCIO DE BELÉM, outrora palácio de reis, é hoje monumento nacional e sede da Presidência da
República Portuguesa. Chamado "das leoneiras" no séc. XVIII, parece ter como emblema o leão (símbolo solar
que alia a Sabedoria ao Poder). Conjunto arquitectónico e paisagístico de cinco corpos com frente para o rio
Tejo: Pátio das Damas; Picadeiro Real; Pátio dos Bichos, Pavilhão da Arrábida e Jardim da Cascata.
Visita às 15H00 à colecção de ARTES DECORATIVAS mais importante do nosso país. A Fundação Medeiros e
Almeida foi criada em 1973, com o nome do fundador, o qual doou ao seu país a casa - que habitou durante 30
anos - e a colecção de obras de arte adquiridas ao longo da sua vida. A Fundação tem no seu espólio, colecções
de Relógios, Porcelanas da China, Pintura, Mobiliário, Ourivesaria / Joalharia, Arte Sacra, Escultura e Têxteis,
num total de cerca de 9.000 peças, estando cerca de 2.000 patentes ao público em 26 salas.

EU SAIO NA PRÓXIMA, E VOCÊ ? No Teatro Politeama às 21h30
MARINA MOTA e JOÃO BAIÃO (entre outros) vão proporcionar-lhe uma noite inesquecível !

20 Maio (dom) – AMOREIRAS 360º PANORAMIC VIEW e PARQUE MAYER c/o renovado CAPITÓLIO
AMOREIRAS 360º PANORAMIC VIEW
Veja Lisboa do Novo Miradouro e, tal como o jornalista do El País “sinta” : “Lisboa é linda, Lisboa é única”
O PARQUE MAYER e o TEATRO CAPITÓLIO. Entre o passado e o presente.
O Parque Mayer está implantado no espaço que fora o dos jardins e adjacentes do Palácio Mayer (Prémio
Valmor 1902), construído em 1901 por Nicola Bigaglia e pertença de Adolfo de Lima Mayer. Em 1920 foi
adquirido por Artur Brandão e vendido no ano seguinte a Luís Galhardo, personalidade ligada ao meio teatral. O
CAPITÓLIO foi inaugurado em julho de 1931 e logo recebeu estreias de peças de teatro, operetas, zarzuelas,
espetáculos de music hall e filmes, projetados tanto na sala principal como no terraço. O edifício, considerado
uma das obras de referência da arquitetura modernista om Portugal, é um projeto do arquiteto Luís Cristino da
Silva. Em 1983 foi classificado como Imóvel de Interesse Público. Pouco mais de uma década depois, fechou. O
novo Capitólio ou Teatro Raul Solnado reabriu após duas décadas ao abandono. Vamos conhecê-lo!

Almoço. Tempo livre. Pelas 16h00 regresso ao Porto e a Leça da Palmeira. Chegada pelas 19h30.
INCLUINDO: Viagem autopullman-luxo. PENSÃO COMPLETA (2 almoços e 1 jantar). Alojamento no Hotel

Tryp Oriente 4* ou similar. Visitas incluídas. Bilhete incluído para o Teatro Politeama – 1ª tribuna.
EXCLUINDO: Bebidas, outros visitas e, extras de carácter particular. Sup. quarto IND. EUR = 30,00

19 e 20 Maio de 2018

€ 220,00

