SAsaõIlhasTomé
da Felicidade

22/NOV A 02/DEZ
08 DIAS / 07 NOITES - PENSÃO COMPLETA

1.775€
PREÇO “DESDE” EM QUARTO DUPLO

PROGRAMA SUJEITO AO MÍNIMO DE PARTICIPANTES

ORGANIZAÇÃO: RNAVT 2821 l JADE TRAVEL Operador Turístico l NIPC 509127231 l CAP. SOCIAL 100.000€ l CONDIÇÕES GERAIS EM WWW.JADE.TRAVEL

«SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, A CARTOGRAFIA DA FELICIDADE»

«Quando viajo e regresso a São Tomé e Príncipe, os meus olhos chegam
ansiosos, fotografando tudo ou quase tudo outra vez. Mas agora, mais do que
nunca, é preciso fazê-lo, léve-léve (devagarinho), com amor. Mas o que é tudo
ou quase tudo? A natureza dolorosamente virgem, com verdes em cascatas
de pernas para o ar, subindo aos céus, tentando agarrar as asas do sol? Ou
o peixe-voador, nosso pequeno avião sem direcção, nem visão na gravana,
nosso cacimbo, Verão? Ou os sorrisos dos miúdos nas estradas, com pose de
artistas de cinema, fruta-pão numa mão, noutra um brinquedo inventado com
as marcas de todo o mundo, agora registados made in STP?»
É com este espírito que o cozinhador e contador de histórias, chef João Carlos
Silva, desenha e apresenta/mostra/partilha, São Tomé, a ilha plantada no
meio do EQUADOR.
Como a partir de um país tão pequeno, mas com uma das maiores FIB (Felicidade Interna Bruta) do Mundo e possuidor de um património cultural impressionante, vamos partilhar de forma alegre e simpática a síntese da CPLP.

VIAGEM DE AUTOR
COM A ASSINATURA

DO APRESENTADOR DO PROGRAMA

‘NA ROÇA COM OS TACHOS’

CHEF JOÃO CARLOS SILVA

VIAGEM ACOMPANHADA PELO AUTOR:

João Carlos Silva, nasceu em Angolares, S. Tomé, em 1956. Estudou em S. Tomé, Angola e
Portugal, onde frequentou a Faculdade de Direito de Coimbra. Exerceu jornalismo, tendo,
como artista plástico, iniciado as suas actividades em Lisboa. Fundou o CIAC, bem como
o Espaço Teia d’Arte, e mais tarde fundou a CACAU - Casa das Artes, Criação, Ambiente,
Utopias (artes plásticas, teatro, dança, debates, oficina de letras, ateliers infantis, cine-clube)
em S. Tomé. Participou em várias exposições colectivas de artes plásticas em São Tomé e
no estrangeiro. Dirige o Projecto Integrado de Desenvolvimento da Roça S. João (agricultura,
pecuária, educação não-formal, ambiente, património, cultura e turismo) e é o coordenador
da Bienal de Arte e Cultura de S. Tomé e Príncipe. Apresentou o programa de televisão ‘Na
Roça com os Tachos’ da RTP África, e está a produzir o programa ‘As Ilhas do Meio do Mundo’.
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OFERTA VÁLIDA PARA VIAGEM DE 24 NOVEMBRO A 02 DEZEMBRO DE 2018
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