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Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Subterrânea” (8ª Edição) 
Data e Hora: 2 de Julho de 2022, 10:00, 11:00 e 12:00 
Duração: 01:00 
Ponto de Encontro: Reservatório da Mãe D’Água (ao Jardim das Amoreiras) 
Guia: Bárbara Bruno 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças dos 7 aos 12 anos pagam apenas € 6; não 
aconselhável a crianças de idade inferior a 6 anos) 
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. Estão previstos três "tours" (10:00, 11:00 e 12:00) a iniciar frente ao Reservatório da 
Mãe D'Água (excepto o das 11:00, que começa frente ao Reservatório da Patriarcal, ao Jardim do 
Príncipe Real) 
 

 
 

Evento: Visita Guiada ao Palácio Palmela (10ª Edição) 
Data e Hora: 2 de Julho de 2022, 14:30 
Duração: 01:30 
Ponto de Encontro: Rua da Escola Politécnica, 140 
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. Após o degredo deste, e do confisco dos 
seus bens, o Palácio passou para o Estado que o vendeu em hasta pública, sendo o seu 
comprador Henrique Teixeira de Sampaio, Barão de Teixeira e 1º Conde da Póvoa. Em 1977, o 
Palácio foi adquirido pelo Estado Português, por compra do Ministério da Justiça. 
 
 



 
 
 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Judaica” 
Data e Hora: 3 de Julho 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 à Mesquita Central de Lisboa 
Data e Hora: 8 de Julho de 2022, 20:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Rua da Mesquita, 2 (à Praça de Espanha) 
Guia: Imã Sheik David Munir 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (acrescem outros € 15 a serem pagos no restaurante, caso 
pretenda jantar após a visita) 
O que vai ver: Iniciada no ano de 1979, a construção da Mesquita Central de Lisboa segundo um 
projeto dos arquitetos António Maria Braga e João Paulo Conceição só veio a ser concluída 6 
anos mais tarde, tendo sido inaugurada a 29 de Março de 1985. Liderada pelo atual imã - o 
Sheik David Munir - a Mesquita Central é composta por 4 áreas distintas: a entrada, a sala de 
orações (sobre a qual se ergue uma cúpula), a madraça (escola islâmica) e o minarete. A visita à 
Mesquita obedece a algumas regras de indumentária, tanto para as senhoras (túnica/blusa/t-
shirt/camisola de manga comprida e calças/saias compridas ou vestidos longos; deverão ser 
portadoras de lenço/écharpe para proteger a cabeça) como para os senhores (calças e t-
shirt/camisa/camisola; não são permitidos calções). 
 
 



 
 

 
Evento: Visita Guiada ao Museu do Tesouro Real (2ª Edição) 
Data e Hora: 9 de Julho de 2022, 13:00 
Duração: 01:00 
Ponto de Encontro: Ala Poente do Palácio Nacional da Ajuda 
Guia: Inês Ribeiro 
Valor da Inscrição: € 18 por pessoa (inclui entrada no Museu e Visita Guiada à Exposição) 
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 caixa-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 Maçónica” 
Data e Hora: 10 de Julho 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: Visita Guiada ao Templo Hindu 
Data e Hora: 16 de Julho de 2022, 10:00 
Duração: 03:00 
Ponto de Encontro: Alameda Mahatma Ghandi 
Guia: A Designar 
Valor da Inscrição: € 25 por pessoa (inclui visita guiada e almoço na cantina vegetariana 
tradicional indiana) 
O que vai ver: Foi na sequência da descolonização de territórios como Moçambique e outros 
que, a partir de 1975, a comunidade hindu portuguesa se começou a desenvolver, contando 
atualmente com cerca de 9.000 membros e aproximadamente 800 sócios efetivos. No final de 
1989, foi lançada a primeira pedra do Complexo da Comunidade Hindu em Portugal pelo então 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Engº Krus Abecassis. Em meados de 1991, 
iniciaram-se as obras de construção das fundações, tendo sido concluído em 1994 o Salão de 
Festas, alguma parte de estacionamentos, dos escritórios e lazer. A 2 de Outubro de 1993, 
precisamente a data do aniversário de Mahatma Ghandi, o arruamento em frente do Complexo 
Hindu foi batizado com o nome do grande prémio Nobel da Paz. 
 
 
 

 
 

Evento: Percurso Pedestre “Pátios de Lisboa, Aldeias Entre Muros” 
Data e Hora: 17 de Julho 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: Cruzeiro Na Baía dos Golfinhos (2ª Edição) 
Data e Hora: 23 de Julho de 2022, 10:00 
Duração: 06:00 
Ponto de Encontro: Doca das Fontainhas 
Guia: Troia Cruze 
Valor da Inscrição: € 32 por pessoa (crianças dos 0 aos 6 anos de idade não pagam desde que 
acompanhadas por adulto, máximo de 2 crianças por adulto; crianças dos 7 aos 12 pagam 
apenas € 16) 
O que vai ver: Desde 2002 que a Baía de Setúbal é justamente considerada uma das mais belas 
do mundo, com a sua envolvente dominada pela Serra da Arrábida, Tróia e o Estuário do Sado. 
Vai poder apreciar a beleza e a serenidade desta paisagem a bordo de uma embarcação 
tradicional do Rio Sado, outrora ligada à atividade do sal (daí a designação "galeões do sal") e 
atualmente adaptada para funções de lazer e turismo. De salientar a possibilidade que teremos 
de avistar os golfinhos que habitam estas águas e que fazem as delícias de miúdos e graúdos. Vai 
poder também tomar banho nas águas cristalinas da baía e almoçar a bordo, pelo que deverá 
levar consigo toalha de praia, protetor solar, fato de banho e farnel. 
 
 

 
 

Evento: Percurso Pedestre “Lisboa dos Espiões” 
Data e Hora: 24 de Julho 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 



 
 
 
Evento: Percurso Pedestre “Lisboa Subterrânea” (9ª Edição) 
Data e Hora: 30 de Julho de 2022, 10:00 
Duração: 01:00 
Ponto de Encontro: Reservatório da Mãe D’Água (ao Jardim das Amoreiras) 
Guia: Bárbara Bruno 
Valor da Inscrição: € 15 por pessoa (crianças dos 7 aos 12 anos pagam apenas € 6; não 
aconselhável a crianças de idade inferior a 6 anos) 
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: Visita Guiada à Fábrica de Loiça de Sacavém (2ª Edição) 
Data e Hora: 30 de Julho de 2022, 15:00 
Duração: 02:00 
Ponto de Encontro: Praça Manuel Joaquim Afonso, Sacavém 
Guia: Maria Manuel Caldeira 
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: A Fábrica de Loiça de Sacavém iniciou funções no ano de 1856, tendo sido Manuel 
Joaquim Afonso quem esteve à sua frente pelo menos até 1861, ano em que é vendida a um 
inglês de seu nome John Stott Howorth. Este inglês foi responsável pela introdução de novas 
técnicas de produção oriundas do Reino Unido, o que fez com que a Fábrica se tornasse numa 
das mais importantes em Portugal no ramo da produção cerâmica. Com o 25 de abril, a Fábrica 
entra num período conturbado, acabando por encerrar em 1983. A 23 de março de 1994, o 
Tribunal Cível da Comarca de Lisboa declarou a falência da Fábrica. No lugar onde antes se 
encontrava a Fábrica, nasceu uma nova urbanização (Real Forte), tendo no entanto um pequeno 
espaço, situado em torno do forno nº 18, sido destinado à preservação do espólio remanescente 
da antiga Fábrica 
 


