
Passeios Pedestres com História - Abril 2023 

 

 
 

Evento: Visita Guiada ao Mosteiro de Odivelas  
Data e Hora: 1 de Abril de 2023, 17:45 
Duração: 01:15 
Ponto de Encontro: Largo Dom Dinis 
Guia: A Designar 
Valor da Inscrição: € 10 por pessoa (crianças até aos 12 anos não pagam desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto) 
O que vai ver: Reza a lenda que o monarca terá sobrevivido ao ataque de um urso quando caçava 
na região de Beja e, por esse motivo, terá mandado construir uma capela no Convento de São 
Francisco em Beja, tendo posteriormente mandado edificar este mosteiro cisterciense. De estilo 
Gótico Primitivo cisterciense, este mosteiro veio a sofrer profundas alterações na sequência do 
terramoto de 1755, introduzindo um estilo Neoclássico, quer na Igreja, quer nos lanços do 
Claustro Novo. Destaque no seu interior para dois túmulos Góticos de rara beleza: o de Dom 
Dinis (primeiro exemplo português que introduz a monumentalidade na tumulária portuguesa) 
e outro atribuído a um seu descendente. 
 
 

 
 
 

Evento: Visita Guiada com Almoço ao Templo Budista de Sintra 
Data e Hora: 6 de Abril de 2023, 11:00 
Duração: 02:00 
Ponto de Encontro: Rua Moinho do Gato, 5 (Várzea de Sintra) 
Guia: A Designar 
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: Inaugurado a 25 de Outubro de 2013, o Centro de Meditação Kadampa Deuachen, 
também conhecido como Templo Para a Paz Mundial, situa-se na Várzea de Sintra e é um 
edifício verdadeiramente moderno e icónico. A visita guiada é constituída por uma palestra 
sobre um tema atual com uma meditação guiada por um professor kadampa, seguindo-se uma 
refeição vegetariana composta por prato principal, chá e café. 



 
 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Subterrânea” (18ª Edição)  
Data e Hora: 22 de Abril de 2023, 10:00 
Duração: 01:00 
Ponto de Encontro: Portão de acesso ao Reservatório da Mãe D’Água (Jardim das Amoreiras) 
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. Dispomos de 3 horários consecutivos (10:00, 11:00 e 12:00), sendo o ponto de encontro 
frente ao portão de acesso ao Reservatório da Mãe D’Água, ao Jardim das Amoreiras (com 
excepção do das 11:00, que tem início junto ao Reservatório da Patriarcal, ao Jardim do Príncipe 
Real). 
 

 

 
 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Subterrânea” (19ª Edição)  
Data e Hora: 29 de Abril de 2023, 10:00 
Duração: 01:00 
Ponto de Encontro: Portão de acesso ao Reservatório da Mãe D’Água (Jardim das Amoreiras) 
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. Dispomos de 3 horários consecutivos (10:00, 11:00 e 12:00), sendo o ponto de encontro 
frente ao portão de acesso ao Reservatório da Mãe D’Água, ao Jardim das Amoreiras (com 
excepção do das 11:00, que tem início junto ao Reservatório da Patriarcal, ao Jardim do Príncipe 
Real) 


