
VIATGE A PORTUGAL- Primavera 2001 

Dijous 17 de mala. 8arcelana-Usboa 

6, ISh Presentació a 1'.-oport del Prat, terminal A per facturar l'equlpatp 
7 ,45h Sortida del vol TAP AIR Portup15731 Barcelona-Usboa 
8,30h Arribada a Lisboa 

Prendrem l'autocar a l'aeroport de ll$boa. i farem un recorreaut per la dutat que ens permetrà conèixer els llocs 
mils representatius. 

8aixaram per l'Avenlda del Marqués de Pombal i per I'Avenlcla da Uberdade per anar a la Praça Restauradores i 
Praça Rosslo, se¡uirem per Baja de Ouro -en els segles XVJ I XVII era el centre del comerç de l'or~ fins a la Praça 
do Comérdo, a la vora del riu Tejo (el Tajo castel!i), on babcarem per c:omemplar el riu I l'ordre ....-banrsdc 
~l·lustrat I racionalista) que va reallaar el marqués de Pombal. 

Segutram el riu (.....-amb l'autocar) per la Rlbeira das Naus II'A'IIf9ada Brasilla ftns a la Torre de Belem ~ 
ediftcJ renaixentista- des d'on van sortir les camel-les a la recen:a de C8l'l'eS ncMII de c:ondnenl$ desconeguts; 
ens arrlbarwn ftns el Mosteiro dos Ja"ónlmas. Inicialment d'estil pic va ser moclificat par l'apanell ornamental 
caracterfstic de t'art manue1r. Dintre c1e1 recinte dels Jer6tlimol hi ha resat'* de Santa Maria. e1s Claustres. e1 
Museu d'Arqueolopl el Museu da Marlnha. Visitat em l'esa~'* I .as claustres. 

Des d'altr rac:omanem d'anar fins les docas (els docks arwtesos) que s6n els molls de Lisboa (molt a prop dels 
Jerónimos) on hi ha mola rescaurants populars. vora I'IJ&ua. on • menta bon peix. 

Tarda lliura. Recomanem passejar per La Babca. el barri que. ~ deltllit aaàuoll del maremoto que va 
destruir ta dutat a mitjans del XVIII, va projeCtar el Marqua de Pombal (Praça c:lcs restauradores, Estaçao do 
Rosslo, Rua dos Correlrol, Praça do Comérclo, ascW'IIOr de Santa justa, etc.). Pujar a Barrio Alto (amb 
l'ascensor). Esafllsla do Carmo. Rua do Carmo I Rua Garret. bones botl¡ues, llibreries, pastisseries i cafèS (A 
Brasllelra on hi anava Fernando Pessaa), Praça Lufs de Camoes, Rua da Mlsericon:IJa. Recomanem apf'ar el 
transbordador que surt de la Praça do Comércto a Cacllhas, es una vista tns6llta de Lisboa. sobretot a la nit; amb 
una llum memorable. 

Dlwndru 18 ........ Lisboa 

9,00h Oebcanlm les maletes fetes a l'hotel i sortirem pervish:ar al c.mr. de Art. Moclerra on hi ha~ 
portu¡uesa (VIeira da Silva. Almada Neplros. etc.) 
Recomanem un piiHi& pel barri de Alfama. que es pot fer amb el tramvia n° 28. És un barri popular que puja 
per uns turons amb carrers que serpentegen, Intrica o assolellats. Mlradouro de Santa l.uzia. on es pot 
contemplar la dutat de la Baixa abd cern el Barrlo Alto. Esal'sla de San Vtcente da Fora. 

Dinar lliure. 

15,3011 Trobada a l'hotel per tal d'agafar l'equlpat¡e per anar a 1'.-oport en direcd6 a Porto 

17, ISh Sortida cap a Porto amb el vot TAP AIR Poruop 1980. 

18,05h Arribada a Porto • 

........ lliure per la ciutat. Recomanem els voltants de la c:at8dral qua 4s u,. •&lêlla fortalesa del s. Xli, 
modificada el XVII I el XVJII, el claustre dec.orat amb •azu~e~cs•, la Rua das FloAII que puja cap ili'Estacló de Sao 
Bento, també decorada amb "azulejos" d'una gran bellesa, VIsitar el Caftt Majestic, un lloc cosmoponta I elegant a 
la manera dels car. 8UrQP8US del XIX. amb decoració vuitcentista I un bon serval, I el cafè Do Cais. 



Dissabte 19 de maig, Porto 

9,00h Sortida de l'hotel per visitar la Fundació Serralves (Museu d'art contemporani), instaHada dins un parc; és 
un magnific exemple de l'arquitectura dels 30'. L'interior, Art Déco, va ser realitzat per arquitectes i decoradors 
francesos: Lalique, Brandt, Perzel i Rulhman. Actualment és un centre artístic que organitza exposicions, 
col·loquis i concerts. La construcció del nou museu es d'Aivaro Siza Vieira i és considerada com una de les obres 
més reeixides d'aquest arquitecte. La nostra visita coincideix amb l'exposició "Sobre, Em volta, Dentro da 
Paisagem/ In, On, Around Landscape". 

Com el Museu de Serralves està localitzat en un parc de 18 hectàrees que Inclou diversos conceptes de paisatge, 
deljardf "deco" al jardl anglès, de la "quinta rural" al nou jardl que envolta el Museu, per a 200 I ha explorat el 
tema del palsat¡e, presentant vàries de les seves manifestacions al llar¡ de la Història de l'art clàssic I 
contemporani. Les exposicions I projectes pro¡ramats Incideixen sobre el pa1satp en quan construcció interior 
de la individualitat de l'artista I l'element primordial de la seva relac:l6 amb el món. Aquestes s6n les exposicions 
que hi haurà durant la nostra estada: 

Lothar Baumganen (Rheinsberg, Alemanya, I 9-u) un dels artfstel mas cone¡uu sorps al llar¡ dels últims trema 
anys. La seva obra. utilitzant la foto&! afta, l'escultura o la lnstaNació CI'1I\B les referències gaocràfiques 1 culturals 
de les florestes tropicals com a concaxt de l'art occidental. A SerraMs presenta wta exposició individual on es 
presenten projectes sobre el COIItadle de l'artista amb els lndlos Yanomami, una revisió aítica de la utcpia de El 
Oorado. 

Juan ~. si¡nlficatiu pintor espanyol consolidat en la dècada dels 90, presenta un conjunt de pintures recents 
que tenen el pais;qe com a tema. 

Oaes Oldenbur¡, en coliaboració amb la seva dona, Coosfe van Bn.aen. PI ota¡otlitzlen un nou tipus de relad6 
amb el paisaC&e, condicionada per l'objecte de consum de la IOdeat conc.npcrinla. Oldenbl.q (Estocolmo, 
1929, resident a Nova York) 6s un dels noms fonamenblls del context de 1'.-t pop nord-americà. El pojecte dels 
dos artistes per a SerraiYes consisteix en una PI esentadó de • escultu-es als tarciJns, juntament amb una 
exposlcl6 retrospec:t1Ya de dissenys I maquetes concebuts com lnr. Yendonl en el paisalp. 

Com la Fundació SerraJves 4s a dimre del perfmetre de fa ciutat debcal em 11 Wilpr qua trii nre passar el dia 
pel barril el jardl o que tomi al centre de la ciutat per a veure el Pont de Don luJs I, el pont d'Arrabida i el de 
Maria Pla constrUït per Eiffell'any 1877, el teatre de S. jOID, la Praça da Rlbeira. I 1Es¡lésla do Carmo, la llibreria 
Lello, etc. 

Mati IHure. Deixarem les maletes fetes a l'hotel. Recomanem un .-se11 per la wra esquerra de la dUQt. a 
l'altra banda del riu, a VIla Nova de Gala. el barri on s'elabora el vi d'Oporto. Ea villtann les caves més 
hnportants I farem el dnar de com1a1: en una d'aquestes caves 

IS,OOh Sortida de l'hotel cap a l'aa oport de Porto. 
16,35h Sortida Porto-Lisboa amb et val TAP AIR Portupll973 
18,55h Sortida lJsboa.8an:elon amb wl TN' AIR Portupl5736 
21 ,35h Arribada a Barcelona 

Inclou bitllet d'avió amb vol regular. trasllat hotel, allotJament amb hlbltaci6 doble 1 desdejuni en hotel de -4 
estrelles, visita amb autocar per la dutar: de Usboa, ••a ades als museus I dinar del diumenp c:lla 20. 

Hotel M.,...-. Pomba14•, Avda. da IJberdade 243 'l'f (351) 313197900 FAX 213197990 Li1boa 

Hotellpanema Porto 4•, Rua do CampoAièJre 156-174 Tf (351) 226068061 FAX 226863330 Oporto 


