SPGL – Departamento de Professores e Educadores Aposentados
Passeios Culturais “Conhecer Lisboa”
-------------------------------------------------------------------------------------

Passeio 1

22 de outubro

Lojas históricas de Lisboa - Bairro Alto e Chiado
Descobrir Lisboa através das suas lojas históricas, espaços centenários com histórias para contar
e muitos tesouros para descobrir. Um passeio pelo Bairro Alto e pelo Chiado leva-nos a conhecer
várias destas lojas emblemáticas e conhecer a história dos seus proprietários que se confunde
com os vários períodos da história da cidade.

Ponto de Encontro: 10h - Largo do Rato (em frente Papelaria Fernandes)
Fim: 12h30 - Rossio

_______________________________________________________________________

Passeio 2

27 de outubro

Lojas históricas de Lisboa – Baixa Pombalina
Conhecer a cidade é também conhecer as suas lojas históricas. Cada uma é como uma
gaveta de memórias da cidade que somos. Mas são históricas também porque resistem.
Um passeio pela Baixa Pombalina e dar a conhecer muitas das antigas lojas que
continuam a servir bem, à antiga.

Ponto de Encontro: 10h - Praça do Comércio (em frente ao Restaurante Martinho da
Arcada)
Fim: 12h30 - Rossio

Passeio 3

29 de outubro
Visita a Alfama e Mosteiro de S. Vicente de Fora

Alfama é o mais antigo bairro da cidade da Lisboa. O seu nome, de origem árabe, deriva de “Alhamma”, que significa águas quentes ou águas boas. Este bairro não foi destruído pelo
terramoto de 1755 e mantém as suas pequenas ruelas estreitas da época medieval.
Após a conquista da cidade, construiu-se no limite do bairro e
fora da cerca da cidade, um mosteiro dedicado a S. Vicente, daí
o nome “S. Vicente de Fora”. Este Mosteiro foi alvo de grandes
obras de reconstrução no reinado de D.Filipe II, tornando-se um
ícone da paisagem lisboeta, símbolo do poder real de diferentes
dinastias em Portugal. Este monumento apresenta um
património ímpar no país: a maior coleção de azulejos barrocos in situ, uma cisterna medieval,
o Real Panteão dos Bragança e uma magnífica vista sobre a cidade.
Ponto de Encontro: 10h - frente à Casa dos Bicos
Fim: 12.30h – Mosteiro de São Vicente de Fora

Os passeios são abertos aos sócios do SPGL e sujeitos a inscrição prévia.
Os percursos têm uma duração de 2h30 e são conduzidos por Guias-Intérpretes.
Seguindo recomendações da DGS, os passeios têm limite de participantes, asseguramos que seja
mantida a distância social e é obrigatório o uso de máscara.
Serão utilizados auriculares de modo a permitir a transmissão clara e sem interferências do
discurso efetuado pelo guia.
Cada passeio tem o custo de 12,50€/pessoa. O pagamento deverá ser feito antecipadamente por
transferência bancária logo que seja confirmada a inscrição.
As inscrições decorrem até 15 de outubro e serão confirmadas por telefone até ao dia 18.
Deve preencher a ficha de inscrição indicando os números dos passeios em que pretende
participar.
Para mais informações poderá contactar o dirigente Bráulio Martins pelo tlm. 960 202 007 ou
email: brauliolmartins@gmail.com
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