
Passeios Pedestres com História 

Maio/Junho 2022 

 

 
 
Evento: Percurso Pedestre “Lisboa No Feminino” 
Data e Hora: 14 de Maio de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Praça do Comércio (junto à estátua equestre de Dom José I) 
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: Junte-se às mulheres de Lisboa num passeio ao universo feminino e às marcas que deixou 

na cidade. Ilustres damas ou quase desconhecidas, rainhas ou plebeias, todas estão presentes. Porque 

Lisboa também é "menina e moça", vamos contar as histórias das suas mulheres e das relações com os 

filhos, desde a fadista Severa e a sua vida curta e trágica a D. Luísa de Gusmão, que viu o filho tornar-se 

rei em vez de duque, passando pela rainha D. Maria II com os seus 11 filhos, ou mesmo pelas mulheres e 

mães sufragistas. E claro, sem esquecer as Manas Perliquitetes, que até viraram expressão! 

 

 

 

Evento: Percurso Pedestre “Os Novos Bairros da Época Dourada” 
Data e Hora: 14 de Maio 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 “Conversando Com As Árvores”  
Data e Hora: 14 de Maio de 2022, 15:00 
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. 
 
 

 
 
Evento: Percurso Pedestre “Pátios de Lisboa, Aldeias Entre Muros” 
Data e Hora: 15 de Maio 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: Percurso Pedestre “Roteiro das Lojas Históricas” (2ª Edição) 
Data e Hora: 21 de Maio 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 dos Espiões” 
Data e Hora: 22 de Maio de 2022, 10:00 
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: 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. 

 



 

Evento: Visita Guiada ao Museu do Aljube Resistência e Liberdade (2ª Edição) 
Data e Hora: 28 de Maio de 2022, 14:30 
Duração: 01:30 
Ponto de Encontro: Rua Augusto Rosa, 42 
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: O Museu do Aljube-Resistência e Liberdade, inaugurado a 25 de abril de 2015, é um 
museu dedicado à história e à memória do combate à ditadura e ao reconhecimento da resistência em 
prol da liberdade e da democracia. É um sítio musealizado e um museu histórico que pretende 
preencher uma lacuna no tecido museológico português, projetando a valorização da memória de luta 
contra a ditadura na construção de uma cidadania esclarecida e responsável e assumindo a luta contra o 
silenciamento desculpabilizante, e muitas vezes cúmplice, do regime ditatorial que dirigiu o país entre 
1926 e 1974. 
 
 

 
 
 

Evento: Visita Guiada ao Palácio-Convento de Mafra (2ª Edição) 
Data e Hora: 29 de Maio de 2022, 14:30 
Duração: 02:30 
Ponto de Encontro: Terreiro Dom João V 
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. Então porquê Mafra? Porquê este convento esplendoroso mas quase sempre desabitado? 

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, 

que durou 5 dias! Desvendaremos os caprichos de Dom João V, a cerimónia da bênção da pedra, os 

amores e desamores do rei, não esquecendo a vida dura dos trabalhadores na “Ilha da Madeira”. 



 

Evento: Visita Guiada à Colecção Egípcia do Museu Nacional de Arqueologia (2ª Edição) 
Data e Hora: 4 de Junho de 2022, 10:00 
Duração: 02:00 
Ponto de Encontro: Museu Nacional de Arqueologia (entrada principal) 
Guia: Luís Manuel Araújo 
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 colecção de antiguidades egípcias do Museu Nacional de Arqueologia é a maior do 
nosso país, sendo constituída por mais de quinhentas peças abarcando cerca de três mil anos de 
história, com destaque para os sarcófagos expostos, com as respectivas múmias, os objectos do 
quotidiano, a epigrafia lítica, estatuetas funerárias, amuletos, escaravelhos, bronzes figurativos, etc. O 
variado e interessante acervo vai desde a remota fase pré-histórica até à Época Greco-romana, a qual, 
no Egipto, inclui o início da implantação do cristianismo no país do Nilo (Egipto copta). 
 
 

 

Evento: Percurso Pedestre “Aristides de Sousa Mendes: Um Justo Entre As Nações” (2ª Edição) 
Data e Hora: 4 de Junho de 2022, 15:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Sinagoga de Lisboa (portão que dá acesso à entrada) 
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 excepções. 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. 
 



 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Judaica” 
Data e Hora: 5 de Junho de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Largo de São Domingos 
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: 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: Visita Guiada ao Convento de Mafra (3ª Edição) 
Data e Hora: 5 de Junho de 2022, 14:30 
Duração: 02:30 
Ponto de Encontro: Palácio Nacional de Mafra (frente à entrada principal) 
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. Então porquê Mafra? Porquê este convento esplendoroso mas quase sempre desabitado? 
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, 
que durou 5 dias! Desvendaremos os caprichos de Dom João V, a cerimónia da bênção da pedra, os 
amores e desamores do rei, não esquecendo a vida dura dos trabalhadores na “Ilha da Madeira”. 
 



 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Maçónica” 
Data e Hora: 12 de Junho de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Cais das Colunas 
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: 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 “Pátios de Lisboa, Aldeias Entre Muros” 
Data e Hora: 19 de Junho 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: Percurso Pedestre “Lisboa dos Espiões” 
Data e Hora: 26 de Junho de 2022, 10:00 
Duração: 02:00 
Ponto de Encontro: 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: 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! 


