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Evento: Percurso Pedestre “Aristides Sousa Mendes: Um Justo Entre As Nações”  
Data e Hora: 5 de Março de 2022, 10:00 
Duração: 02:30 
Ponto de Encontro: Largo do Rato (frente à Sinagoga de Lisboa) 
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: Em Junho de 1940, milhares de refugiados ocupavam as ruas de Bordéus, 
procurando um visto de saída. Os consulados espanhóis estavam proibidos de emitir vistos, e só 
os portugueses o podiam fazer, sob regras muito específicas: nem a apátridas nem a estrangeiros 
de nacionalidade indefinida, nem a judeus a que se juntavam ainda outras vergonhosas 
exceções. Contrariando as ordens de Salazar, Aristides de Sousa Mendes conseguiu salvar cerca 
de 30.000 pessoas, o que é até hoje a maior operação de salvamento de refugiados executada 
por um só homem: Aristides de Sousa Mendes. Neste percurso, abordamos a vida deste homem 
e da sua família, da glória até à desgraça, passando pelos lugares onde viveu, frequentou e 
morreu em Lisboa. Venha connosco conhecer este justo entre as Nações!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Judaica”  
Data e Hora: 6 de Março de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Largo de São Domingos (junto ao memorial do massacre de 1506) 
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: 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 “Sabores Com História” (2ª Edição) 
Data e Hora: 12 de Março 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: Se há coisa de que o português aprecia e gosta de falar é sobre comida! Pelo 
Chiado e pela Baixa da nossa Lisboa, vamos descobrir as histórias gastronómicas! Relembrar as 
casas que existiram e imaginar como era dantes! Iguarias que se perderam, mas o que conta são 
as que permanecem... Bulhão Pato cozinhou amêijoas? Quem foi Marrare? E os ingredientes, 
tantos e tão bons!!! O famoso trio "pão, vinho e azeite"! O arroz da Ásia! Milho, feijão, tomate 
das Américas... Os exóticos café e cacau! E depois, os doces, conventuais ou tradicionais, que 
fazem maravilhas à alma. 
 

 
 



 
 
 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Subterrânea” (6ª Edição) 
Data e Hora: 12 de Março de 2022, 10:00, 11:00 e 12:00 
Duração: 01:00 
Ponto de Encontro: Reservatório da Mãe D’Água (sessões das 10:00 e 12:00) e Reservatório da 
Patriarcal (sessão das 11:00) 
Guia: Bárbara Bruno 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças até aos 12 anos pagam apenas € 6; não 
aconselhável a participação de crianças dos 0 aos 6 anos de idade) 
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: Percurso Pedestre “Lisboa Maçónica” 
Data e Hora: 13 de Março 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 “Lisboa Subterrânea” (7ª Edição) 
Data e Hora: 19 de Março de 2022, 10:00, 11:00 e 12:00 
Duração: 01:00 
Ponto de Encontro: Reservatório da Mãe D’Água (sessões das 10:00 e 12:00) e Reservatório da 
Patriarcal (sessão das 11:00) 
Guia: Bárbara Bruno 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças até aos 12 anos pagam apenas € 6; não 
aconselhável a participação de crianças dos 0 aos 6 anos de idade) 
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: Percurso Pedestre “Pátios de Lisboa, Aldeias Entre Muros” 
Data e Hora: 20 de Março 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.  
 
 



 
 

Evento: Visita Guiada ao Palácio Palmela (9ª Edição) 
Data e Hora: 26 de Março de 2022, 11:00 
Duração: 01:30 
Ponto de Encontro: frente à sede da Procuradoria-Geral da República 
Guia: Sandra Belo 
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: Notável exemplar do estilo barroco, o Palácio Palmela data de 1792, sendo 
Manuel Caetano de Sousa o seu primeiro proprietário que aí residiu passando o edifício, por 
herança, para o seu filho, Francisco António de Sousa. Do aspecto exterior, destacam-se a 
fachada com janelas rectangulares, as varandas gradeadas a ferro forjado, de cada lado da porta 
principal a presença de duas esculturas representando a força e o trabalho e a presença das 
armas dos Duques de Palmela a rematar a entrada. Em 1977, o Palácio foi adquirido pelo Estado 
Português, por compra do Ministério da Justiça, que aí instalou, desde 1980, a sede da 
Procuradoria-Geral da República.  
 
 

 
 
 

Evento: Percurso Pedestre “Viver Amália” (3ª Edição) 
Data e Hora: 27 de Março de 2022, 09:30 
Duração: 03:30 
Ponto de Encontro: Calçada de Santana, 180 
Guia: Pedro Pinheiro 
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: "Viver Amália" é um tributo pessoal a Amália Rodrigues, que começa na zona 
onde a fadista nasceu (Calçada de Santana) e termina na Rua de São Bento, junto à Casa onde 
viveu mais de 40 anos. Este itinerário singular divide-se em sete capítulos, a saber: "Lisboa 
1920", "Infância e Família", "O Despertar de Uma Carreira", "Internacionalização", "25 de 
Abril", "(Con)Sagração" e "Eternização". Durante este percurso escutaremos "cantigas" do 
repertório Amaliano e aspectos mais ou menos conhecidos da vida e obra daquela que continua 
a ser uma das mais fascinantes e extraordinárias artistas mundiais do século XX. 
 
 



 
 
Evento: Percurso Pedestre “Lisboa dos Espiões”  
Data e Hora: 27 de Março de 2022, 10:00 
Duração: 02:00 
Ponto de Encontro: frente ao Hotel Tivoli, 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: Nos cafés do Rossio e da Avenida da Liberdade, ou nas ruas iluminadas pelos 
candeeiros e reclames luminosos, diplomatas, espiões, realeza e refugiados cruzam-se, vindos de 
todos os cantos de uma Europa "às escuras". Portugal não participava na Segunda Grande 
Guerra, mas em Lisboa travam-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: Visita Guiada à Sinagoga de Lisboa (3ª Edição) 
Data e Hora: 31 de Março de 2022, 10:00 
Duração: 01:30 
Ponto de Encontro: Rua Alexandre Herculano, 59 
Guia: Sandra Montez 
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: A Sinagoga Shaaré Tikva (do hebraico, "Portões da Esperança") é a primeira 
sinagoga construída de raiz em Portugal após a ordem de expulsão dos judeus decretada por 
Dom Manuel I, em 1496. Em 1897, a comunidade judaica lisboeta delibera, em assembleia geral 
presidida por Leão Amzalak, a criação de uma comissão de estabelecimento de uma sinagoga, a 
qual veio a ser inaugurada a 18 de maio de 1904. A Sinagoga de Lisboa resulta de um projeto do 
arquiteto Miguel Ventura Terra e tem a particularidade de ter sido construída num pátio 
amuralhado, o que se explica pelo facto de a lei da época estabelecer a impossibilidade de os 
templos não católicos terem fachada para a rua. Em 2004, por ocasião da celebração do seu 
centenário, a Sinagoga sofre uma série de reformas no seu edifício: o muro que escondia a 
sinagoga da rua é derrubado, tendo sido ainda reformulada a sua cor interior e a iluminação. 


