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28 - 30 SETEMBRO

Ermida de Santa Catarina, Santa Eulália

FIM DE SE M ANA
DE ESCRITA deDESTINATÁRIOS
viagens

Amantes de viagens, apaixonados pelo
devaneio, aventureiros de destino... amadores
ou profissionais de turismo que pretendam
aperfeiçoar a escrita de viagens e aprender
novas perspectivas.
Fãs do Alentejo, do conforto e do evadir-se
com experiências na mente e emoções na
bagagem.

FIM DE SE M ANA
DE ESCRITA de viagens

28 - 30 SETEMBRO

Escrever no sossego do Alentejo
Chega-se depois de serpentear por curvas e contracurvas, montanha acima, e quando não se pode
subir mais… Alcançou-se o cume. Chegou ao poiso, ao ninho que o vai abrigar nas próximas
noites e entreter-lhe as mãos e os sonhos com letras no papel.
Na Casa da Ermida de Santa Catarina, é fácil inspirar o ar puro da serra e inspirar-se em mil
pormenores para se entregar às delícias da escrita. Venha connosco a mais um encontro de amantes
da natureza e da escrita para um “Fim-de-Semana com Escrita” na Casa da Ermida de Santa
Catarina. De 28 a 30 Setembro.
28 - 30 SETEMBRO
Dia 1:
Ex 1: “Inspire-se”:
Um primeiro passeio de
“apresentação” ao Alentejo e
aos seus ares, inspirando o ar
puro e escrevendo sobre essa
experiência

Ex 2: prova cega – o reino dos
sabores
Prova e exercício sobre o
gosto

Ex 4
Personagens : escolher uma
“personagem” e escrever um
texto sobre ela.

Ex 3: Escrever sobre a
experiência de um momento
na Casa ou Herdade.

Dia 2:
Ex 1:
“O mundo a seus pés”:
Visita local
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Biografia • KATYA DELIMBEUF

Nascida em
Lisboa em 1978,
Katya Delimbeuf
é jornalista há 11
anos. Desde o
início que
trabalha no
semanário
Expresso,
essencialmente
a fazer
entrevistas e
reportagens.
Na imprensa estrangeira, publicou na brasileira
'Veja' e no canadiano 'National Post'. Em televisão,

colaborou com os canais franceses TF1 e Canal
Plus, na elaboração de grandes reportagens, e
dentro de portas, na pesquisa de um programa
para a RTP.
De 2003 a 2006, colaborou extensamente com as
revistas de viagens Blue Travel e Volta ao Mundo,
o que lhe deu a conhecer boa parte do mundo. A
partir de 2008, começou a dar cursos de Escrita de
Viagens na escola Escrever Escrever, em Lisboa, e
mais tarde, a fazer Viagens Literárias com a PapaLéguas e Fins-de-semana literários em hotéis de
charme com a Unique Stays. Publicou um conto
no livro "Curtas-Letraens" e em 2010, representou
Portugal na Conferência Internacional da English
Speaking Union, na Universidade de Oxford.
É apaixonada por pessoas, palavras e viagens.
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INSCRIÇÕES & PREÇOS • DE 28 a 30 Setembro 2012
2 noites para 2 pessoas (quarto duplo): 	

2 noites para 1 pessoa (quarto individual): 	

1 noite para 2 pessoas (quarto duplo):	

1 noite para 1 pessoa (quarto individual):	


	

	

	

	


	

	

	

	


460€ (230€/ pessoa)
280€
270€ (135€/pessoa; entrada Sábado)
190€ (entrada Sábado)

>>o programa inclui: alojamento + pequeno-almoço + jantar Sábado + curso e actividades no Sábado e Domingo + acesso
campo e áreas da Herdade + certificado de participação + acesso kayaks (limitado ao stock)

www.uniquestays.pt/curso-de-escrita-de-viagens | stay@uniquestays.pt | [t] (+351) 911 765 855
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