
William 
Beckford 
em Portugal
Confrontos do Olhar

1º DIA – LISBOA / SINTRA
Encontro dos participantes 

em Sete Rios.
Inicio do passeio atravessando 

o Aqueduto das águas Livres 
e apreciando o mesmo tal 

como William Beckford o 
fazia descendo o ‘vale de 

Alcântara’. Deambulação pelas 
ruas e monumentos da cidade de 

Lisboa também visitadas por este 
jovem. Almoço em restaurante no 

Bairro Alto. Partida para Sintra com 
passagem pelo Ramalhão e visita 

do Palácio da Vila. Check- in no Hotel 
Tivoli Sintra 4**** ou similar. Jantar em 

restaurante na vila de Sintra. Regresso ao 
Hotel e alojamento.

2º DIA – SINTRA / CALDAS DA RAINHA / 
ALCOBAÇA
Manhã dedicada a visita de Sintra; 
destaque para o Hotel Palácio de Seteais, 
visitas do Castelo dos Mouros e Convento 
dos Capuchos. Continuação da viagem 
atravessando a região Oeste, com paragem 
nos locais apreciados por Beckford. 
Almoço em restaurante. Ao final da tarde 
alojamento no Hotel Real Abadia (perto de 
Alcobaça). Jantar no Hotel..

3º DIA – ALCOBAÇA / BATALHA / LISBOA
Manhã dedicada a visita do Mosteiro de 
Alcobaça, a primeira obra plenamente 
gótica erguida em solo português. Almoço 
buffet no Restaurante Dom Abade, cerca 
de Porto de Mós. Durante a tarde visita ao 
Mosteiro da Batalha, também conhecido 
por Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
obra resultante de uma promessa feita 
pelo Rei D-João 1 em agradecimento pela 
vitória de Aljubarrota que lhe assegurou o 
trono e a Independência de Portugal.
Regresso a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de António 
Camões Gouveia durante toda a viagem;
• Transporte em autocarro de turismo privativo;
2 noites de alojamento nos hoteis 4**** 
mencionados ou similares, com pequeno almoço 
incluido;
• Refeições de acordo com o programa (pensão-
completa com bebidas incluidas ); 
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Acompanhamento permanente por responsável 
da TRYART;
• Bolsa de documentação TRYVEL, contendo 
informação sobre os locais a visitar;
• Kit de Higiene e Segurança COVID 19;
• Audioguias;
• Seguro de Viagem.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designados 
como extras.
 

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

12 A 14 MARÇO 2021
MÍNIMO DE 20 PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO
 SINGLE

545€

110€

O mais importante para o jovem William Beckford (1760-1844) era “passear”. Os seus percursos de 
passeio levam-no a tomar notas sobre pessoas, alimentos, pequenas capelas, palácios e igrejas, ani-
mais, plantas, fontes, promontórios, músicas, lendas e costumes, ... Os passeios, diários ou ocasio-
nais, centram-nos num Reino, o de Portugal em 1787, 1793-1795 e 1798-1799, que ele considera 
parado no tempo se comparado com o bulício da industrialização inglesa. Serão quatro os núcleos 
das deambulações de Beckford que concentrarão a nossa atenção. A cidade de Lisboa, a serra 
e vila de Sintra, o seu itinerário pelo Oeste rural até ao Mosteiro de Alcobaça e aquele que o 
conduziu ao Convento da Batalha. O livro de viagem que nos guiará será composto pelos 
comentários dos seus textos de frases incisivas, irónicas, críticas, jocosas e de observação, es-
critas no momento, retocadas depois, mas sempre de viajante observador e escritor notável, 
emotivo, romântico, apaixonado e enfeitiçado por Portugal.

LISBOA |  SINTRA | CALDAS DA RAINHA | ALCOBAÇA | BATALHA
COM ANTÓNIO CAMÕES GOUVEIA


