ENCONTRO DE PROFESSORES
E EDUCADORES APOSENTADOS
23 de Maio de 2019 · Viana do Castelo

“(Re)Encontro com Jorge Amado”

(Re)encontrar o escritor brasileiro Jorge Amado é oportunidade para
visitar Viana do Castelo, cidade a que ficou fortemente ligado.
Em 1981 o Município de Viana distinguiu o escritor com o título de
cidadão de mérito e mais tarde, em 2012, quando das comemorações
do centenário do seu nascimento atribuiu ao espaço do 1.º piso da
Biblioteca Municipal o nome de “Ala Jorge Amado”.
Jorge Amado firmou também grande amizade com vianenses como
Manuel Natário, proprietário da pastelaria das famosas bolas-de-Berlim
que tanto apreciava, e o galerista Nuno Lima de Carvalho que imortalizou
no seu romance “Tocaia Grande” nas personagens de Capitão Natário
da Fonseca e de Frei Nuno.
Estas serão boas razões para para uma visita a Viana do Castelo e,
igualmente, oportunidade para um bom dia de convívio.

INSCRIÇÕES ATÉ 17 DE MAIO
Enviar para a Direcção Regional do SPRC em Coimbra: Rua Lourenço Almeida
de Azevedo, 21, 3000-250 Coimbra

Programa
07H55 – Saída de Coimbra (Praça da
República)
08H10 – Paragem na Av. Fernão de
Magalhães (junto à União de Sindicatos,
em frente à Rodoviária)/ se houver
participantes de Leiria
08H15 – Paragem na Av. Fernão de
Magalhães (junto ao parque de
estacionamento mais perto da
Estação de Coimbra-B)/ se houver
participantes de Aveiro
11H30 – Visita guiada ao Centro
Histórico de Viana do Castelo
13H00 – Almoço no restaurante
"Naútico"
16H00 – Visita guiada ao Navio
Hospital Gil Eanes
17H30 – Regresso a Coimbra
PREÇO (viagem, almoço e visitas)
Sócios: 35.00 € Não Sócios: 45.00 €
Contactos (para algum esclarecimento)
239 851 660 • 965 384 410

Ficha de inscrição (destacável) | “(Re)Encontro com Jorge Amado”
Nome

Sócio

Não Sócio

Morada completa
Contactos: telefone

telemóvel

endereço electrónico

N.º de acompanhantes
|
(se são sócios indicar o nome ou o número)
Junto envio o cheque n.º
, do Banco
de comprovativo para sprc@sprc.pt (indicar o nome completo)
IBAN: PT50 0035 0671 00000489630 33
no valor de |___|___|,|___|___| €

ou transferência bancárias c/ envio

Sindicato dos Professores da Região Centro
Departamento de Aposentados do SPRC
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