
Passeios Pedestres - Dezembro 2022 

 
 

 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Judaica”  
Data e Hora: 4 de Dezembro de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Largo de São Domingos (junto ao memorial do massacre de 1506) 
Guia: Marisa Filipe 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças até aos 12 anos não pagam desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto) 
O que vai ver: Este é um percurso que não o irá deixar ficar indiferente, e que tem o seu início no 
Largo de São Domingos, local onde podemos encontrar um pequeno marco a assinalar os 500 
anos de um massacre contra os judeus ocorrido neste mesmo local! Vamos percorrer as ruas da 
Baixa e de Alfama para ficar a conhecer um pouco mais sobre a história de um povo sem terra, 
mas que nos deixou uma herança incalculável! 
 

 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa dos Espiões” (Edição Especial Natal) 
Data e Hora: 8 de Dezembro de 2022, 18:00 
Duração: 02:00 
Ponto de Encontro: Frente à entrada principal do Hotel Tivoli, à Avenida da Liberdade 
Guia: Marisa Filipe 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças até aos 12 anos não pagam desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto) 
O que vai ver: Portugal não participou na Segunda Grande Guerra, mas em Lisboa travaram-se 
batalhas de intriga, oportunismo e traição! Danças e contradanças entre membros das secretas 
alemãs, britânicas e americanas. Neste passeio, vamos passar pelos hotéis e cafés, verdadeiros 
ninhos de espiões, e dar a conhecer a vida boémia de Lisboa numa Europa mergulhada no 
terror. Vamos conhecer os espiões e espias que influenciaram o rumo da Guerra a partir da 
Capital numa caminhada que terá o ambiente certo para falar de esconderijos e perigos! 

 

  



 

Evento: Percurso Pedestre “Roteiro das Lojas Históricas”  
Data e Hora: 10 de Dezembro de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Praça Luís de Camões 
Guia: Sandra Félix 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças até aos 12 anos não pagam desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto) 
O que vai ver: Queremos muito proteger as lojas antigas e únicas que ainda existem em bairros 
como a Baixa e o Chiado e assim proteger a nossa memória e identidade. Mas será que vamos às 
compras nestas lojas? A verdade é que muitas delas nem as conhecemos, e é preciso conhecê-las 
para nos encantarmos! Venha descobrir a proposta de um roteiro pelo Chiado e Baixa para 
visitarmos alguns destes tesouros que ainda resistem e teimam em não desistir! 
 

 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Subterrânea”  
Data e Hora: 10 de Dezembro de 2022, 10:00 
Duração: 01:00 
Ponto de Encontro: Portão de acesso ao Reservatório da Mãe D’Água 
Guia: Bárbara Bruno 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças dos 7 aos 12 anos pagam apenas € 6 desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto; não aconselhável a crianças dos 0 
aos 6) 
O que vai ver: Porventura já se imaginou a caminhar no subsolo da cidade de Lisboa, entre o 
Jardim das Amoreiras e o Reservatório da Patriarcal, percorrendo assim cerca de 1.200 metros 
sempre debaixo do asfalto? É isso mesmo que propomos que faça nesta visita subterrânea à 
Galeria do Loreto, uma das cinco galerias que integravam o sistema do Aqueduto das Águas 
Livres. 
 
 



 

Evento: Visita Guiada ao Museu do Tesouro Real  
Data e Hora: 10 de Dezembro de 2022, 13:00 
Duração: 01:30 
Ponto de Encontro: Ala Poente do Palácio Nacional da Ajuda 
Guia: Inês Ribeiro 
Valor da Inscrição: € 20 por pessoa (inclui entrada e visita guiada; crianças até aos 12 anos 
pagam apenas € 10 desde que acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto) 
O que vai ver: Uma obra que é um grande estímulo ao orgulho nacional, este Museu do Tesouro 
Real veio pôr fim a um ciclo de mais de 200 anos desde que surgiu a ideia original de criar um 
espaço que albergasse as jóias da Coroa. São mais de 700 peças, 400 das quais nunca vistas pelo 
público, e que estão expostas num interior de uma das maiores caixas-forte do mundo, com 40 
metros de comprimento, por 10 de largura. 
 

 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Maçónica”  
Data e Hora: 11 de Dezembro de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Cais das Colunas (à Praça do Comércio) 
Guia: Inês Ribeiro 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças até aos 12 anos não pagam desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto) 
O que vai ver: Por entre a História de Lisboa e da Maçonaria em Portugal e no mundo, venha 
descobrir o significado e a importância dos ritos e dos vestígios artísticos e arquitetónicos que 
hoje fazem parte das ruas e edifícios da cidade. Uma viagem ao universo iniciático e filosófico da 
maçonaria através de detalhes que estão sempre escondidos… à vista de todos! 

 



 

Evento: Visita Guiada ao Convento de Mafra  
Data e Hora: 11 de Dezembro de 2022, 14:30 
Duração: 02:30 
Ponto de Encontro: Entrada Principal do Palácio de Mafra 
Guia: Marisa Filipe 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças até aos 12 anos não pagam desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto) 
O que vai ver: O Ouro do Brasil tornava Portugal um país rico e D. João V um rei magnânimo 
que sonhava em voar, com a Passarola, ao mesmo tempo que encorajava e reforçava a inquisição 
em Portugal. Nesta visita, vamos contar as histórias da história da construção do Convento-
Palácio e Basílica de Mafra, narrando também a emocionante história do transporte da pedra da 
varanda da Benedictione.  
 

 

 

Evento: Percurso Pedestre “Pátios de Lisboa, Aldeias Entre Muros”  
Data e Hora: 18 de Dezembro de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Largo da Sé de Lisboa 
Guia: Rui Lagartinho 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças até aos 12 anos não pagam desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto) 
O que vai ver: Nas palavras da historiadora Cristina Leite, "O Pátio é um microcosmos onde 
tudo parece poder existir e suceder". Uma vida comunitária muito especial, tantas vezes de 
grande pobreza. O século XIX trouxe as Vilas - para os operários de origens rurais. É 
efetivamente o campo na cidade! Disfarçados, escondidos, com segredos que só os seus muros 
sabem, são os Pátios e as Vilas, as aldeias dentro de Lisboa. 


