O PREÇO INCLUI:



Transporte de autocarro (Saída de Lisboa, Barreiro, Setúbal)



1 Noite de Hotel 3* em Madrid.



4 Noites de Hotel 3* no País Basco.



Guia acompanhante em todo o circuito.



Regime de PENSÃO COMPLETA excepto almoço do 1º dia.



Bebidas (água e vinho) nas refeições.



Entrada no Museu Rainha Sofia - Madrid



Entrada no Museu Guggenheim - Bilbao



Visita com guia local em Bergara e Mondragón



Visita com guia local em Guernica



Seguro de viagem

ENTRADA INICIAL – 120,00 €

Organização:

União dos Resistentes Antifascistas Portugueses
Núcleo do Barreiro

PASSAGEM PELA HEROICA CIDADE DE GUERNICA

RAZÕES DE UMA VISITA…
No passado dia 26 de Abril assinalaram-se os 80 anos da destruição da cidade basca Guernica
levada a cabo pela aviação alemã e italiana sob a ordem de Franco, durante a guerra de Espanha.
De igual modo se assinalaram, em Junho, os 80 anos do quadro pintado por Picasso a pedido do
governo republicano para o Pavilhão de Espanha na Exposição Internacional de Paris de 1937, obra
a que deu o título de Guernica.
A guerra de Espanha decorria há já quase um ano. A chacina de populações civis levada a cabo
pelos fascistas, quer por fuzilamento, quer por ataques aéreos, tinha-se tornado prática corrente e
princípio exterminador assumido. Madrid estava sujeita a repetidos ataques aéreos desde Agosto
de 1936. A acção fascista em Badajoz (Agosto/1936) foi qualificada de chacina. Os milhares de
fugitivos de Málaga, metralhados pela aviação italiana (Fevereiro/1937), classificada como a
«coluna da Morte», permanecem como dos maiores crimes da guerra de Espanha.
A obra de Picasso tornou-se um libelo acusatório universal contra a guerra e o nazi-fascismo.
Desempenhou papel de maior importância para a sensibilização do que se passava em Espanha,
para a compreensão da natureza do fascismo e a necessidade de travar a marcha para a Segunda
Guerra Mundial.
A destruição de Guernica, ainda que ocorrida há 80 anos, é um problema do nosso tempo. As
forças e as causas que a determinaram aí estão hoje de novo ameaçadoras. Há vários anos que
vemos no nosso quotidiano e em tempo real multiplicarem-se novas Guernicas.
Excerto de artigo de Domingos Abrantes de Maio de 2017

União dos Resistentes Antifascistas Portugueses
Núcleo do Barreiro

Contacto: Maria Adelaide – 930 679 585

