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Evento: Percurso Pedestre “Lisboa À Beira Tejo” 
Data e Hora: 2 de Abril de 2022 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Estação de Santa Apolónia (entrada principal) 
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: Após muitos anos de aterros, lamas e armazéns, eis que estamos mais próximos do Rio Tejo!!! 
Tanto espaço ganho ao rio! Hoje temos relvados, esplanadas, caminhos para passear, etc. O estuário reflete a 
luz do Sol com tal alegria! Também com chuva o Tejo é belo! Vamos partir de Santa Apolónia até Alcântara, 
para (re)descobrir a frente ribeirinha e contar algumas histórias a esse propósito... 
 
 

 
 

 
Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Judaica”  
Data e Hora: 3 de Abril de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Largo de São Domingos (junto ao memorial do massacre de 1506) 
Guia: Raquel Policarpo 
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 horrível massacre dos judeus ocorrido em 1506 e que matou entre 2 e 4 mil pessoas só pode 
ser comparado ao Holocausto nazi, tendo a Igreja Católica demorado 500 anos a pedir desculpas pelo 
sucedido. Iniciamos este passeio junto ao memorial situado no Largo de São Domingos, perto do Rossio, em 
direcção a Alfama, para conhecer a diáspora judia. 
 
 



 
 

 
Evento: Percurso Pedestre “Conversando Com As Árvores” 
Data e Hora: 6 de Abril de 2022, 10:00 
Duração: 02:00 
Ponto de Encontro: Jardim do Príncipe Real (entrada do lado da Rua do Século) 
Guia: Rute Mendes 
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: Aceite este nosso convite a visitar jardins públicos e as suas árvores classificadas de interesse 
público, isoladas ou em grupo. Venha conhecer o critério da classificação assim como as características e 
curiosidades de algumas espécies com as quais nos cruzamos todos os dias, sem lhes darmos a devida atenção. 
Faremos um enquadramento histórico do antigo Alto da Cotovia, hoje Príncipe Real, considerado um dos 
primeiros jardins românticos de Lisboa. Nele, encontramos sete árvores classificadas de Interesse Público e 
muitas outras com características muito especiais, como sejam a Gingko Biloba e o teixo. Segue-se um 
pequeno percurso a pé até à renovada Praça da Alegria onde se encontram outras seis árvores classificadas de 
três espécies diferentes: Ceiba, Erythrina e Metrosideros. 
 
 
 

 
 

 
Evento: Percurso Pedestre “Os Novos Bairros da Época Dourada” 
Data e Hora: 7 de Abril de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Praça dos Restauradores (junto ao Palácio Foz) 
Guia: Nuno Oliveira 
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: Venha connosco descobrir os três bairros lisboetas que surgiram com os Descobrimentos 
portugueses! O Bairro Alto será o fio condutor para esta exploração levada a cabo pelo nosso "navegador" 
Nuno Oliveira! 
 
 
 



 
 
 
 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Maçónica” 
Data e Hora: 10 de Abril de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Cais das Colunas (à Praça do Comércio) 
Guia: Raquel Policarpo 
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: Uma visita por uma cidade quase secreta, que conta já com mais de 200 participantes desde que 
a Peddy+ começou! 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 arquitectónicos 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: Percurso Pedestre “Igrejas Secretas de Lisboa” (7ª Edição) 
Data e Hora: 16 de Abril de 2022, 09:30 
Duração: 03:30 
Ponto de Encontro: Miradouro de São Pedro de Alcântara 
Guia: Paulo Santos 
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: Algumas das mais belas igrejas desta cidade são pura e simplesmente desconhecidas e nós 
achamos que faz sentido dá-las a conhecer... Não perca mais esta oportunidade de ficar a conhecer alguns dos 
templos lisboetas de maior beleza, mas que não fazem parte dos circuitos turísticos habituais. Uma verdadeira 
aula de património histórico e artístico que não vai querer perder, na companhia do nosso guia Paulo Santos. 
 
 
 



 
 
 
Evento: Percurso Pedestre “Pátios de Lisboa, Aldeias Entre Muros” 
Data e Hora: 17 de Abril de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Largo da Sé de Lisboa 
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: 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 efectivamente 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.  

 
 


