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Evento: Percurso Pedestre “As Mulheres de Camões” (2ª Edição) 

Data e Hora: 3 de Setembro de 2022, 18:30 
Duração: 02:30 
Ponto de Encontro: Campo Mártires da Pátria (junto à estátua do Dr. Sousa Martins) 
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: Camões foi o maior poeta e escritor português de todos os tempos, deixando-nos a 
maior epopeia jamais escrita ("Os Lusíadas") e os mais belos poemas de amor. Com uma vida 
misteriosa, as mulheres de Camões marcaram-lhe o destino e, quem sabe, o desterro. De 
princesas da corte portuguesa, a cativas de além-mar, sobre deixou-nos pistas e belos poemas. 
Nesta visita guiada por Lisboa, cidade percorreremos lugares por onde Camões passou, quem 
amou e quem o amou, relatamos os acontecimentos mais marcantes da vida deste poeta e em 
cada paragem será lido um poema ou uma glosa da autoria de Luís Vaz de Camões. 
 

 
 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Judaica” 
Data e Hora: 4 de Setembro 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: 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: Cruzeiro no Sado com “Mini-Buffet” 
Data e Hora: 10 de Setembro de 2022, 11:00 
Duração: 06:00 
Ponto de Encontro: Doca das Fontaínhas, Setúbal 
Guia: Tróiacruze 
Valor da Inscrição: € 40 por pessoa (crianças dos 7 aos 12 anos pagam apenas € 20, desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto; crianças até aos 6 anos não pagam) 
O que vai ver: Na sequência do sucesso dos "Cruzeiros na Baía dos Golfinhos", voltamos a 
organizar um passeio numa antiga embarcação tradicional outrora usada para transporte de sal, 
entretanto adaptada para animação turística.  
Desta vez, seguimos Sado acima em direção a Alcácer do Sal onde faremos uma curta paragem 
no Cais de acostagem da Estação daquela vila. O passeio inclui um "mini-buffet" composto por 
pão caseiro de forno de lenha da Quinta do Anjo, tábua de queijos de cabra, ovelha e requeijão, 
doce regional de abóbora com nozes, seleção de vinhos regionais (tinto ou branco), refrigerantes 
e água. 
 

 
 
Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Maçónica”  
Data e Hora: 11 de Setembro 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: Passeio de Barco no ‘Bote Leão’ (3ª Edição)  
Data e Hora: 17 de Setembro de 2022, 11:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Café Bar ‘O Pelourinho’, Alcochete 
Guia: Posto de Turismo de Alcochete 
Valor da Inscrição: € 16 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 "Bote Leão" é a embarcação tradicional do Tejo, propriedade da Câmara de 
Alcochete, que está ancorada na história e tradição local e reflete a grande paixão pelo Tejo, 
orgulhosamente assumida pelas gentes locais. Com a construção da nova embarcação a Câmara 
quis que regressasse ao Tejo uma das mais emblemáticas e recordadas embarcações locais com 
o objetivo de realizar passeios turísticos no rio, entre a Ponte Vasco da Gama e a Reserva 
Natural do Estuário do Tejo.  
O "Bote Leão" representa igualmente um incentivo ao regresso ao mar, aos saberes e às 
experiências dos marítimos e dos pescadores, objetivo bem cimentado localmente na tradição 
marítima de Alcochete. 
 

 
 
Evento: Percurso Pedestre “Pátios de Lisboa, Aldeias Entre Muros”  
Data e Hora: 18 de Setembro de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Largo da Sé 
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 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. 
 

 



 
 
Evento: Visita Guiada ao Museu do Tesouro Real (4ª Edição) 
Data e Hora: 24 de Setembro 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 no Museu e Visita Guiada à Exposição; 
crianças até aos 12 anos pagam € 10) 
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 joias 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.  
Como curiosidade, parte do financiamento para a construção desta obra ímpar (orçada em 31 
milhões de euros!) foi fruto de uma indemnização que Portugal recebeu na sequência de um 
avultado roubo ocorrido em Haia em 2002, e que incluiu, entre outras peças, um diamante em 
bruto.  
 

 
 
Evento: Percurso Pedestre “Lisboa dos Espiões”  
Data e Hora: 25 de Setembro de 2022, 10:00 
Duração: 02:00 
Ponto de Encontro: frente ao 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 descobrir 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! 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


