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Itinerário Queirosiano - Visita cultural  
Comemorações dos 150 anos de Eça de Queirós em Évora 
  
«É o grande dever do jornalismo fazer conhecer o estado das coisas públicas, ensinar ao povo os seus 

direitos e as garantias da sua segurança, estar atento às atitudes que toma a política estrangeira, protestar 

com justa violência contra os actos culposos, frouxos, nocivos, velar pelo poder interior da pátria, pela 

grandeza moral, intelectual e material em presença de outras nações, pelo progresso que fazem os espíritos, 

pela conservação da justiça, pelo respeito do direito, da família, do trabalho, pelo melhoramento das 

classes infelizes.» 

(Eça de Queirós, Da Colaboração no «Distrito de Évora», I, L.B., p. 9.) 

  
Estas palavras foram escritas por Eça de Queirós no primeiro editorial do n.º 1 do jornal 

«Distrito de Évora», cuja redação assumiu entre janeiro e agosto de 1867. Foi nessa cidade 

que iniciou a carreira de advogado e a faceta de jornalista, através da qual desenvolve uma 

acutilante crítica política e social, mas também de oposição ao governo, característica que 

marcará a sua futura produção literária.  

Os Amigos do Solar Condes de Resende-Confraria Queirosiana assinalam esta efeméride, 

associando-se às comemorações dos 150 anos de Eça de Queirós em Évora, promovendo 

uma visita ao roteiro queirosiano eborense, para a qual convidam todos os seus associados.  
 

PROGRAMA 
Sábado, 20 de maio 
 
07,00h – Partida do Solar Condes de Resende 
09,30h – Estação de serviço  - paragem 
10,00h – Partida para Évora 
13,00h – Chegada a Évora 
13,30h – Almoço 
15,00h – Roteiro Queirosiano 
20,00h – Jantar no Hotel 
 

Domingo, 21 de maio 
 
08,30h – Pequeno-almoço no Hotel 
09,30h – Visita a Évora  
13,00h – Almoço 
15,30h – Partida para Canelas: Solar Condes de Resende 
19,30h – Estação de serviço  – paragem 
21,30h – Chegada prevista ao Solar Condes de Resende 

Fim da Viagem 
 

ARCHIVO PITTORESCO. Lisboa, 1865, N.º 40, p. 313 



 
Preço por pessoa:  
 
Sócios………………………………………………………. 220,00 euros 
Não Sócios……………………………………………….. 240,00 euros 

 
 

Incluindo: 
- Transporte em Autopullman de turismo, conforme itinerário; 
- Estadia no Hotel indicado em quarto duplo com banho e/ou chuveiro privativo em regime de alojamento e 
pequeno-almoço; 
- Almoços com bebidas incluídas, indicados no programa. 
- Visita aos Museus. 
- Todas as taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA. 
 
-  Os aspetos não previstos no programa são da inteira responsabilidade de cada participante. 
 
Os interessados deverão inscrever-se para queirosiana@gmail.com, indicando o número de pessoas e o tipo 
de alojamento (single ou duplo). Os pagamentos podem ser feitos por transferência bancária para o NIB 
001800005536505900154 até ao dia 15 março. Só serão aceites inscrições até esta data que paguem pelo 
menos 25% do valor total. O pagamento poderá ser feito em três vezes, sendo que 15 dias antes da viagem o 
valor total deverá estar liquidado.  
Podem ainda mandar a inscrição para ASCR-CQ, Solar Condes de Resende, Tv. Condes de Resende, 110 – 4410-
264 Canelas, Vila Nova de Gaia, e o respetivo pagamento em cheque. 
A visita só se fará se houver um mínimo de 35 e um máximo de 49 inscritos. Têm prioridade na inscrição 
definitiva os sócios dos ASCR-CQ e os sócios de associações protocoladas. 
Em caso de desistência da viagem  serão devolvidos até 50% dos valores já pagos. 
Para qualquer informação complementar contactar os ASCR-CQ, telefone 227531385, Amélia Cabral. 
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