
A Fundação Marques da Silva está a programar uma viagem à Bienal de Arquitectura de Veneza 
2016. O programa de finissage da representação portuguesa organizado pelo Governo de Portugal 
- DG Artes acontecerá no bairro da Giudecca com uma visita guiada à exposição “Neighbourhood: 

where Álvaro meets Aldo” pelos curadores Nuno Grande e Roberto Cremascoli e com uma 
conferência com o arquitecto Álvaro Siza.

A restante Bienal localizada no Giardini e no Arsenal será também alvo de uma visita que dará a 
conhecer o campo de questões levantado pelo comissário Alejandro Aravena com o tema “Reporting 

from the Front” às quais a arquitectura é suposto responder.
O programa incluirá ainda, uma visita pela arquitectura histórica da Igreja del Santissimo Redentore 
de Andrea Palladio e pela arte e arquitectura contemporânea no recém inaugurado Museu de Arte 

Punta Della Dogana de Tadao Ando.

1º Dia | 24 Nov – Porto ou Lisboa – Veneza
Partida do aeroporto do Porto ou Lisboa para embarque regular com destino a Veneza. Transfer 
privativo para o hotel. Almoço livre. Ponto de encontro no hotel para partida até ao Arsenal - Bienal 
de Arquitectura

2º Dia  | 25 Nov - Veneza
Partida do hotel para o Giardini para visita ao Pavilhão do Curador, pavilhão Espanhol (vencedor do 
Leão de Ouro) entre outras seleções internacionais. Almoço livre. Visita ao Museu de Arte Punta Della 
Dogana com projecto de Tadao Ando. Ponto de encontro no Campo de Santa Margherita para 
percurso até à conferência de Álvaro Siza.

3º Dia | 26 Nov – Veneza
Partida em vaporetto até à Giudecca para visita à Igreja del Santissimo Redentore de Andrea 
Palladio. Cocktail organizado pelo Governo de Portugal - DG Artes seguido de visita guiada 
pelos curadores Nuno Grande e Roberto Cremascoli e o arquitecto Álvaro Siza à exposição 
“Neighbourhood: Where Alvaro meets Aldo” representação oficial de Portugal na Bienal de Veneza. 
Almoço livre. Regresso ao Hotel.
Ponto de encontro no hotel para jantar de confraternização em restaurante local.

Veneza – Finissage da 15ª Edição da Bienal de Arquitectura de 2016
Viagem de 4 dias - de 24 a 27 de Novembro de 2016
Co-programação Fundação Marques da Silva e Takie-Walkie - Architectural and Cultural Tourism



4º Dia  | 27Nov – Veneza – Porto ou Lisboa
Manhã livre. Em horário a combinar localmente, transfer ao aeroporto de Veneza para embarque em 
voo regular com destino a Portugal. 

Preço por pessoa: 
Quarto duplo: 1.150€ 
Suplemento quarto individual: 200€

Inclui:
- Conferência e visitas guiadas pelos curadores e pela Talkie-Walkie conforme mencionadas no 
programa
- Passagem aérea em classe económica Porto ou Lisboa/Veneza em voo regular da TAP, com direito 
a uma peça de bagagem 23 Kg e respectivas taxas de aeroporto, segurança e combustível;
- Assistência nas formalidades de embarque;
- Transfer em autocarro privativo Aeroporto de Veneza / Tronchetto / Aeroporto de Veneza;
- Taxas de entrada nas cidades italianas;
- Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
- Passe de vaporeto (válido para 3 dias);
- Alojamento e pequeno almoço no hotel Ca’Gottardi 4 estrelas ou similar (quartos standard);
- Entrada na La Biennale di Venezia Giardini - Arsenale;
- Entradas em todos os museus e igrejas mencionados no programa;
- Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento e interrupção).

Exclui:
- Bebidas e refeições;
- Opcionais, extras de carácter particular e tudo o que não estiver mencionado no incluído.

Informações importantes:
- Este programa depende da inscrição mínima de 10 participantes até ao dia 27 de Outubro 
- Ao momento da elaboração do programa, não se encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas 
e/ou bloqueios provisórios;
- Poderão existir alterações às atividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não 
descaracterizaram o programa de viagem;

Condições de inscrição e pagamento:
- Inscrição até ao dia 27 /10 através do email fims@reit.up.pt, ou do telefone 225518557
- Sinalização de 300 € por pessoa até ao dia 27/10;
- Restantes pagamento até ao dia 15/11.
 
Banco: BPI
IBAN: PT 50 0010 0000 3946 8500 0013 2
SWIFT: BBPIPTPL

TALKIE WALKIE

Produção:Organização: Agência de viagens:


