
 

 

Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga 

FLORENÇA 

“ The Princes’ Fragile Treasures. 

 The Paths of Porcelain between Vienna and Florence” 

05.12.2018 

- 

08.12.2018 

“A Exposição “ The Princes’ Fragile Treasures  -  The  Paths of Porcelain Between 

Vienna and Florence ”, a realizar na   Galeria   degli Uffizi, Palazzio Pitti, Fiorino 

Rooms , de 12 Novembro 2018, pretende marcar o 300º aniversário do fabrico 

de Porcelana em Viena e celebrar a magnificência do fabrico da Porcelana em 

Florença pelo  Marques Carlo Ginori (1702- 1757), com manufatura em Doccia. O 

desaparecimento da dinastia Médicis em 1737, provocou uma nova tendência 

no gosto artístico que despertou o interesse do Marquês Carlo Ginori, um 

empresário esclarecido que tinha sido despachado para Viena para prestar uma 

homenagem a Francisco I (1708-1756), o futuro Sacro Imperador Romano e 

herdeiro de o Grão-Ducado da Toscana. Encantado com a preciosa porcelana branca produzida 

na fábrica vienense fundada por Claudius Innocentius du Paquier em 1719, o Marquês fundou 

sua própria manufatura nos arredores de Florença em 1737. Assim, o destino de Francisco I se 

entrelaçou com a tradição florentina da porcelana de Médicis, introduzida por Francesco I de 

Médicis (1541-1587), na segunda metade do século XVI, e continuada pela fábrica Ginori, que 

se juntaria a Viena como fornecedora oficial da corte de Florença sob (Pietro)  Leopoldo I da 

Toscania (1747-1792). O objetivo desta exposição é não só, ilustrar as mudanças no gosto 

internacional artístico que acompanharam a sucessão dinástica, mas também para destacar as 

peculiaridades dos interesses colecionadores de cada príncipe que governou Florença. 

Pretende-se em simultâneo mostrar como é que essa influência se fundiu na tradição dos 

Médicis, ainda muito viva no Grão-Ducado da Toscana” (Rui Trindade – MNAA) 

 

1º dia – 5 Dezembro (4ª feira) – LISBOA | FLORENÇA 

Comparência no aeroporto às 5h00 para formalidades de embarque em voo TAP com partida às 
7h00 com destino a Florença. Chegada às 10h45, seguindo-se o transfer ao centro da cidade.  
Almoço em restaurante local e inicio das visitas na cidade: Duomo, Batistério e Galeria da 
Academia. Visita panorâmica da cidade, passando pela Piazza della Signoria e Ponte Vecchio. No 
final do dia, chegada ao Hotel Brunbelleschi Firenze 4**** e alojamento. Jantar livre.  

2º dia – 6 Dezembro (5ª feira)  – FLORENÇA 

Após o pequeno almoço, saída para visitar o Museu dos Uffizi. De seguida, continuação para o 
Palazzo Pitti, para visitar a exposição “The Princes” na galeria Uffizi deste palácio, da qual faz 
parte uma peça do Museu Nacional de Arte Antiga. Almoço em restaurante local. A tarde, 
visita da Capella Brancacci,  Palazzo Strozzi e Abadia Fiorentina. No final do dia, regresso ao 
hotel para descanso. Jantar livre.  
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3º dia - 7 Dezembro (6ªfeira)  - FLORENÇA 

Pequeno almoço no hotel e saída para visitar a basílica de São Lourenço e as Capelas Medici. 
Em seguida,   visita ao convento de San Marco. Almoço em restaurante local. À tarde, visita a 
Igreja de  Santa Maria Novella e Museu do Bargello. No final do dia regresso ao hotel para 
descanso breve. Saída para um jantar especial num restaurante local. Regresso ao hotel e 
Alojamento. 

4º dia – 8 Dezembro (sábado) – FLORENÇA 

Pequeno almoço no hotel e saída para visitar a igreja de Santa Croce e em seguida subida a San 
Miniato para visitar a Basílica de San Miniato. Vista panorâmica do Terraço Michelangelo para 
a apreciar a cidade. Almoço em restaurante local entre visitas. Em hora a combinar 
localmente, transfer para o aeroporto de Florença para formalidades de embarque em voo 
TAP, com partida prevista às 19h05. Chegada a Lisboa às 21h05. 

Fim da Viagem 
   

PREÇOS POR PESSOA (Mínimo de 15 pessoas) 

                                                                    Sócios GAMNAA          Não sócios GAMNAA 
        Quarto duplo                                             1.595€                             1.645€ 
 
       Suplemento quarto individual                   250€                                250€ 
 

Link para o Hotel: Hotel Brunelleschi Firenze 4**** - https://www.hotelbrunelleschi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI  
✓ Acompanhamento por um elemento de Novas 

Fronteiras Viagens durante toda a viagem; 
✓ Passagem aérea em classe económica para 

percurso Lisboa / Florença/ Lisboa, em voo 
regular TAP com direito a 1 peça de bagagem com 
23 kg; 

✓ 3 noites de alojamento no Hotel Brunbelleschi 
Firenze 4****; 

✓ 3 pequenos almoços, 4 almoços,, 1 jantar ( sem 
bebidas)  

✓ Todos os transportes como indicado no 
programa; 

✓ Guia de expressão espanhola ou portuguessa, 
conforme disponibilidade; 

✓ Todas as visitas mencionadas no itinerário ; 
✓ Todas as entradas: Galeria da Academia (David 

Michelangelo), Museu dos Uffizi, Sao Lourenço e 
Capellas Medicee, Catedral Santa Maria das 
Flores, Battistero, Igreja de Santa Cruz, Jardim de 
Boboli (Mostra), Igreja de Santa Maria Novella, 
Cappella Brancaccio, Museo del Bargello, Igreja 
de São Marco e Museu, Palazzo Strozzi, Abadia 
Florentina, San Miniato al Monte; 

✓ Todos os impostos aplicáveis; 
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 

montante de 66,00€ (à data de 21/9/2018) – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação; 

✓ Seguro Multiviagens;  

 Bebidas às refeições; 

 Gratificações a guias e motoristas;  

 Tudo o que não esteja como incluído de 

forma expressa; 

 Despesas de caráter particular 

designados como extras. 

 

 

NOVAS FRONTEIRAS 
Fátima Mendes 
T: 210 536 596 
Email: fatima@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
 

https://www.hotelbrunelleschi.it/
mailto:fatima@novasfronteiras.pt

