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Inscrições a partir de 18 de Abril de 2022. 

 

Muito Importante 
A inscrição só é considerada após pagamento 

por cheque (entregue pessoalmente ou por 
CTT), ou por transferência bancária para o 

IBAN: PT50 0010 0000 7417 6300 0019 0 
e enviar o comprovativo com identificação dos 

inscritos e respectivas visitas de estudo para o 
email: 

contabilidade@amigosdoscastelos.org.pt 
 
Os não associados pagam a mais nas visitas: 

Lisboa: €2,50. 
Sábados Fora: €12,50. 

Fim-de-Semana Fora: €12,50 
Espanha (em autocarro): €12,50 

Os participantes só podem entrar num único 
ponto intermédio dentro do itinerário da viagem 

e a combinar com o Secretariado. 
Por motivos imprevistos, esta 

programação poderá ser alterada ou 
adiada 

O valor da Inscrição inclui: 
Despesas de organização, transportes, entradas 

em monumentos, visitas guiadas e Intérpretes 
do Património, refeições, alojamento nos fins- 

de-semana e internacionais e outros 
específicos de cada visita. 

Pagamentos: 
Total nas visitas de 1 dia. 

Caução nas visitas de mais de 1 dia. 
Data até à qual pode cancelar sem penalização 

(devolução da inscrição ou caução): 
Lisboa - até 5 dias úteis antes da data da visita; 
Sábados - 15 dias úteis antes da data da visita; 
Fim-de-Semana - até 30 dias úteis antes da data 

da visita; 
Espanha em autocarro - até 40 dias úteis antes 

da data da visita. 
Grandes Viagens (Europa e fora da Europa em 

avião): as que constarem na proposta 
apresentada pela agência de viagens 

Data Actividade Sumário 
 

2 Mai 
 

Conventos de Lisboa- História e 
Património 
Ciclo de Conferências 

 
Dr.º João Miguel Simões (ARTIS-IHA/FLUL; Museu de S. Roque/SCML) 

O Convento das Trinas do Mocabo. Um monumento com múltiplas leituras históricas e 
artísticas. 

Fundado em 1657, este convento feminino pertencia à Ordem da Santíssima Trindade a qual 
se ocupava do resgate de cativos. No reinado de D. João V recebeu três importantes ciclos de 
pintura que foram desmantelados no século XX. Posteriormente, foi objeto de um restauro em 
processo alternativo à metodologia da DGEMN. A sua história e património subsistente 
apresentam múltiplos interesses nas mais variadas áreas. Início às 18h00 no Auditório. 
Inscrição obrigatória. 

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA EM TODOS OS PERCURSOS! 
Devido às exigências dos serviços aéreos e de hotelaria, não vamos aceitar 

pré-inscrição nas viagens de fim-de-semana e estrangeiro 
O programa não recebido por e-mail ou CTT, encontra-se disponível para entrega no 

Secretariado 
As quotas de 2022 ainda se encontram a pagamento. 

Débito Directo 33€; Cheque, Numerário ou Transferência Bancária 36€ 
A lista dos Associados que pagam por Débito Directo vai ser remetida para o Banco durante 

este quadrimestre 
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5 Mai 
5ª feira 

Percurso em Benfica /S. Domingos 
Lisboa Dentro 

Benfica/S. Domingos. Na companhia da Profª Margarida Calado, jubilada da Faculdade de 
Belas Artes de Lisboa, vamos fazer um percurso, a partir do Palácio Farrobo, nas Laranjeiras, 
incluindo o Teatro Tália e o Chafariz em frente, também várias quintas passando pelo Jardim 
Zoológico e Estrada de Benfica com outro Chafariz, o Convento de Santo António da 
Convalescença, vários edifícios tipo “Estado Novo” e, atravessando a ponte sobre a linha 
férrea, mais quintas, o Palácio Fronteira, o Palácio e Quinta de Desvime, o antigo Convento de 
São Domingos (hoje Escola Púpilos do Exército, sua Igreja e Capela dos Castros). De novo na 
Estrada de Benfica, o Palácio Beau Séjour, o Bairro Grandella e a Quinta de Alfarrobeira (hoje 
Junta de Freguesia), onde terminamos este nosso percurso. Início às 14H30 junto à entrada 
do Jardim Zoológico. Inscrição €12,00. Máximo 20 participantes. 

7 Mai Mação e o Tejo 
Sábado Fora 

Na vila o Museu de Arte Pré-Histórica, as Capelas do Espírito Santo e da Misericórdia, 
naturalmente a Matriz, várias Casas Nobres, Torre do Relógio, Ermidas, Edifício da Câmara 
Municipal, Matadouro e Cine Teatro. Na freguesia de Amêndoa o Castro de São Miguel, o 
Miradouro e a Matriz com o seu Museu de Arte Sacra. No Carvoeiro a Capela de Nª Sª da 
Visitação e em Ortiga a Anta da Foz do Rio Frio.Com o Dr. Anísio Franco. Inscrição €85,00. 
Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 30 participantes. Início 
às 07h30, em Sete Rios junto à entrada principal do Zoo. 

11 Mai Casa de Monserrate 
Lisboa Fora 

No Estoril. Edifício projetado por Porfírio Pardal Monteiro e Cristino da Silva, em 1929, foi 
construído em harmonia com a topografia do terreno, respeitando assim, a encomenda do 
proprietário, Engº Álvaro Pedro de Sousa. Em estilo “art deco”, destaca-se pelos detalhes 
arquitetónicos e, em especial, pelos elementos decorativos, nomeadamente nos vidros, 
aplicados na porta principal, pintados nas oficinas de Ricardo Leone, assim como pelos 
elementos escultóricos presentes. O jardim de linguagem clássica está decorado com painéis 
azulejares e esculturas de Leopoldo de Almeida. O imóvel está classificado como IIP. Visita 
orientada pela Dr.ª Joana Vidoeira. Situa-se na Rua Engº Álvaro Pedro de Sousa, 51 cerca de 
500m da estação. Inscrição €7,00. Para cumprimento das normas de saúde e segurança da 
DGS limitada a 20 participantes. Encontro às 14h30 na Estação dos Comboios do Estoril. 

13 a 15 
Mai 

Castelos Raianos Noroeste de Trás-os- 
Montes 
Fim-de-Semana Fora 

Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Vimioso, Algoso, Penas Róias e 
Mogadouro, todos estes castelos foram desenhados por Duarte d’Armas. Vamos começar as 
nossas visitas por Vila Nova de Foz Côa pelo magnífico Museu local, onde iremos almoçar. À 
tarde e em Freixo o que resta do Castelo apenas a Torre do Galo, a Matriz Manuelina, o 
Pelourinho o Museu da Seda e o Museu Regional Guerra Junqueiro, Depois Miranda do Douro, 
onde pernoitamos as das noites. Começamos o segundo dia pelo Cruzeiro no Parque Natural 
do Douro Internacional, seguido da Catedral, Museu local e o que ainda podemos admirar do 
castelo. Mais tarde Vimioso para visitar esta vila e também o pouco que resta do castelo e a 
Igreja Matriz. No terceiro dia serão os Castelos de Algoso, Penas Róias e a vila de 
Mogadouro. Aqui além do castelo, a Igreja Matriz e a denominada “Sala de Arqueologia”.Com 
o Dr. Anísio Franco. Inscrição €420,00; Sup.Ind. €80,00; Caução €145,00. Para cumprimento 
das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 30 participantes. Início às 07h30, em 
Sete Rios junto à entrada principal do Zoo. 

14 Mai Percurso Pombalino 
Educativo 

A Baixa Pombalina refere-se à zona central de Lisboa, assim designada devido à sua 
reconstrução promovida pelo ministro de D. José I, Sebastião José de Carvalho e Melo, 
Marquês de Pombal, após a grande catástrofe 1755. A Baixa setecentista de Lisboa destaca- 
se pelo desenho ortogonal que lhe confere uma malha regular e, ainda, pela construção 
antissísmica com o sistema em “Gaiola”. Através deste percurso proporciona ao público 
conhecer a nova planificação da cidade, abordando a arquitetura religiosa, a arquitetura civil, e 
as artes decorativas. A visita orientada pela Dr.ª Isabel Barata. Inscrição: €10,00. Para 
cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 15 participantes. Início às 
10h30 no Secretariado dos Amigos dos Castelos. 

16 Mai Conventos de Lisboa- História e 
Património 
Ciclo de Conferências 

Dr. João Fresco (Câmara Municipal de Odivelas, Grupo de Trabalho para a criação do 
Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas). 

A composição do património fundacional do Mosteiro de Odivelas e a sua Gestão. 
Iniciaremos a nossa comunicação pelo rei D. Dinis e a problemática da fundação do Mosteiro 
de Odivelas. De seguida focaremos a nossa atenção na comunidade feminina, principalmente 
nas primeiras abadessas, com especial destaque para D. Urraca Pais, devido ao papel que 
desempenhou durante duas décadas à frente dos destinos do mosteiro. Finalizamos com a 
constituição do património fundacional, composto, quase exclusivamente, através de patrocínio 
régio e a gestão patrimonial efetuada pelo convento cisterciense. Início às 18h00 no Auditório 
Inscrição obrigatória. 

17 Mai 
3ª feira 

Igreja de São João da Praça 
Lisboa Dentro 

Com origem no séc. XIV foi reedificada no Séc. XVII sofreu sérios danos no terramoto de 1755 
e um incêndio no séc. XIX. A recuperação efetuou-se em 1896. O atual templo com a sua 
simplicidade exterior tem interiores com bastante interesse. Destacam-se boas imagens 
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  barrocas e os elementos rococó expressos nalguns altares e na sacristia os azulejos e 
credências setecentistas e embrechados provenientes da desaparecida Igreja de São Rafael. 
Visita acompanhada pelo Prof. José Meco. Para cumprimento das normas de saúde e 
segurança da DGS limitada a 20 participantes. Inscrição €13,00. Início às 15h00 na Rua de 
São João da Praça, 66/82. Autocarro 737. Elétrico 12, 18. 

21 Mai Crato e a Ordem dos Hospitalários 
Sábado Fora 

Antes de chegar à vila, a Anta do Tapadão na Aldeia da Mata e, na Aldeia Flor da Rosa, o 
Mosteiro e Paço (hoje Pousada) e a Igreja Paroquial de Nª Sª das Neves. Já na vila do Crato, 
o Centro Histórico com destaque para a Matriz, Museu Municipal, Biblioteca, Varanda do Prior, 
outros Palácios Setecentistas, a Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Casa Museu 
Padre Belo e o Castelo (só exteriores pois é propriedade particular). Com o Dr. Anísio Franco 
Inscrição €85,00. Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 30 
participantes. Início às 07h30, em Sete Rios junto à entrada principal do Zoo. 

21 Mai Percurso de uma Fortificação 
Educativo 

Nesta atividade desafiamos os mais jovens e as suas famílias a irem à descoberta do Forte de 
São Bruno através de um Peddy Paper. Qual a ligação do nome de Forte com o convento da 
Cartuxa? Qual a função desta fortaleza? Quem a mandou construir? Que estratégias eram 
utilizadas no combate? Estas e outras respostas... irão descobrir. Início às 10h30. Destina-se 
à faixa etária dos 7 aos 12 anos. Limite 10 participantes. Inscrição €5,50 por criança. Estação 
CP Caxias 

25 Mai Museu do Oriente, Histórias de um 
Império 
Lisboa Dentro 

Exposição temporária a ocorrer no 1º piso do Museu, também denominada Colecção Távora 
Sequeira Pinto. É constituída por cerca de 150 peças de rara beleza que conta a história das 
relações artísticas entre Portugal e a cultura do Império Asiático. Inscrição €11,50. Para 
cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 20 participantes. Encontro 
junto à entrada do Museu do Oriente às 15h00. Elétrico 15. Autocarro 728. Estação CP 
Alcântara. 

27 a 29 
Mai 

Castelos Raianos do Norte de Trás-os- 
Montes 
Fim-de-Semana Fora 

O nosso destino é onde vamos pernoitar as duas noites, o almoço será no Restaurante Maria 
Rita, já nosso conhecido e perto de Mirandela. Após o mesmo visitaremos o que resta do 
Castelo na freguesia do Outeiro. No dia seguinte o Parque de Montesinho e suas aldeias e 
a Vila de Vinhais – Castelo, Pelourinho e Igrejas de São Facundo e de São Francisco. Já em 
Bragança de tarde será a parte do Castelo/museu, Igreja de Santa Maria, Dommus Municipalis, 
Museu da Máscara Ibérica e Pelourinho. No último dia o centro da cidade – Antiga Sé, 
Biblioteca Adriano Moreira, Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, Centro interpretativo 
da Cultura Sefardita, o grande Museu Abade Baçal. Após o almoço uma saltada a Castro de 
Avelãs para visitar o que resta do antigo Mosteiro local. Com o Dr. Anísio Franco. Inscrição 
€420,00; Sup.Ind.€80,00; Caução €145,00. Para cumprimento das normas de saúde e 
segurança da DGS limitada a 30 participantes. Início às 07h30, em Sete Rios junto à entrada 
principal do Zoo. 

28 Mai Estórias da História de Alfama 
Educativo 

Percurso pedestre pelo bairro Histórico de Alfama. Esta designação deve-se à herança árabe 
do termo al-hama (lugar de banhos quentes e fontes). Esta parte da cidade é também 
conhecida por ser um belo sítio, na proximidade de miradouros, desde as Portas do Sol ao 
Miradouro de Santa Luzia, de onde se tem uma perceção panorâmica de Lisboa. A visita 
orientada pela Dr.ª Isabel Barata. Inscrição: €10,00. Para cumprimento das normas de saúde 
e segurança da DGS limitada a 15 participantes. Início às 10h30, no Secretariado dos Amigos 
dos Castelos. 

30 Mai Conventos de Lisboa- História e 
Património 
Ciclo de Conferências 

Prof.ª Doutora Maria de Fátima Reis (Centro de História- FL/UL; Cátedra de Estudos 
Sefarditas Alberto Benveniste; Academia Portuguesa da História) 

O Real Hospital de S. José no Convento de Santo Antão-o-Novo: doença e assistência 
na Colina de Sant ́Ana 

Na sequência da expulsão dos Jesuítas em 1759 e do terramoto de 1755, que arruinara o 
Hospital Real de Todos-os-Santos, por carta régia de 26 de Setembro de 1769, o Convento e 
Colégio Jesuíta de Santo Antão-o-Novo foi doado por D. José ao secular hospital. Após obras 
de adaptação, aí foram instaladas as valências do Hospital Real de Lisboa, à excepção das 
crianças expostas, que passariam a ser assistidas na nova sede da Misericórdia de Lisboa, no 
antigo complexo jesuíta de S. Roque. Funcionando o hospital, então designado de S. José, em 
parte do morro de Sant’Ana, este formará, com a ocupação de outras unidades hospitalares 
dos devolutos conventos, depois da expulsão das ordens religiosas do país, a já chamada 
“colina da saúde” – um importante património a salvaguardar. Início às 18h00 no Auditório 
Inscrição obrigatória 

1 Jun Fados a olhar o Tejo 
Educativo 

No Forte de S. Bruno. Na entrada de um mês alusivo às festas populares propomos uma noite 
de fados com o Tejo à espreita. O fado que teve origem num contexto popular oitocentista e 
que fazia parte dos momentos de convívio e lazer, será o mote para um serão ao luar. 
Terminaremos com a gustação de sabores populares. Início às 21h30. Limite de 25 
participantes. Inscrição: €25,00. Estação CP Caxias. 
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2 Jun 
5ª feira 

Percurso na zona dos Mártires da Pátria 
Lisboa Dentro 

Também na companhia da Profª Margarida Calado, professora jubilada da Faculdade de 
Belas Artes de Lisboa, começamos este percurso no chamado Jardim do Tourel, passando 
depois pelos palacetes da Família Andrade e também de outras famílias da época. Já no 
Campo Mártires da Pátria, os palácios da Embaixada Alemã e Ghoete Institut, o Palácio do 
Patriarcado e mais à frente o Palácio Centeno e o Palácio Melo além do Convento de Santo 
António dos Capuchos. No topo do Campo, a Antiga Escola Médica e, em frente, a estátua do 
Prof. Sousa Martins. Mais abaixo o Largo do Mastro e o Largo e Palácio do Mitelo. De seguida 
o Paço da Bemposta e Capela Real – Paço da Rainha e no extremo da rua o Palácio de 
Pombeiro, atual Embaixada Italiana. Se houver tempo e forças voltamos para trás para a Rua 
do Instituto Câmara Pestana e depois à Igreja da Pena e na sua frente o Palácio hoje sede da 
Inatel. Inscrição €12,00. Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada 
a 20 participantes. Encontro à entrada do Jardim do Tourel às 14H30. Elevador do Lavra. 
Autocarro 723, 730, 767. 

4 Jun À volta de Sintra 
Sábado Fora 

Da arqueologia aos tempos de hoje. Com o Dr. Anísio Franco começamos as nossas visitas 
no Museu Arqueológico de Odrinhas. Depois e junto à Praia Grande, o Sítio Arqueológico 
do Monumental Santuário Romano do Sol e da Lua. O almoço será na Praia das Maçãs e, 
pelas 15H00, visitaremos a magnífica Igreja de Colares. De seguida a Granja do Marquês e 
o Museu da Aviação (núcleo local). Antes de voltar para Lisboa não podemos deixar de parar, 
perto de Sintra, na Casa das Queijadas do Preto. Inscrição €85,00. Para cumprimento das 
normas de saúde e segurança da DGS limitada a 30 participantes. Início às 08H30 em Sete 
Rios junto à entrada principal do Zoo. 

4 Jun Vamos aprender a Reciclar 
Educativo 

No Forte de São Bruno. Na comemoração do Dia da Criança, propomos uma atividade com o 
tema da reciclagem; a Empresa ZEROP irá explicar aos mais jovens como funciona o projeto 
TU DECIDES. Associado a esta atividade os mais jovens podem ver a exposição Arte no Copo 
que consiste em reutilização dos copos de papel feito por habitantes do concelho e que 
ganharam outra vida. Esta exposição é promovida pelo Grupo Heli Cayenne. Início às 10h30. 
Entrada livre, mas cumprindo as normas de saúde e segurança da DGS 

6 Jun Conventos de Lisboa, História e 
Património 
Ciclo de Conferências 

Arq.ª Hélia Silva (IHA / FCSH / NOVA – DPC / DMC / Câmara Municipal de Lisboa) 
Um convento seiscentista em Lisboa. A casa das flamengas em Alcântara. 

Devido às guerras religiosas na Flandres, uma comunidade de freiras do Convento de Alkmaar 
refugiou-se em Lisboa, sob a proteção de Filipe I de Portugal. A 8 de dezembro de 1586, as 
religiosas entraram no Convento de Nossa Senhora da Quietação em Alcântara, um edifício 
construído de raiz para elas e que durante todo o seculo XVII recebeu obras de melhoramento 
efetuadas pelos vários arquitetos régios Frias. Hoje, o edifício sobrevive discretamente, 
mantendo a sua estrutura arquitetónica e a decoração extraordinária da sua igreja. Início às 
18h00 no Auditório. Inscrição obrigatória 

8 Jun Antigo Convento de Nª Sª da Quietação 
Lisboa Dentro 

É conhecido por Igreja das Flamengas. Foi um antigo convento de clarissas, em Alcântara. 
Fundado por Filipe II para monjas flamengas que por perseguição religiosa, vieram em fuga e 
encontraram em Lisboa a “quietação”. Painéis de azulejos na nave com medalhões, 
legendados, que contam a odisseia. Na capela-mor uma lápide, que lembra o coração de D- 
Pedro II que ali está sepultado. A Sacristia é notável pelo seu silhar de azulejos. Boa talha e 
belíssimas pinturas. O ante-coro tem pinturas de Coelho da Silveira. Visita orientada pela Drª 
Hélia Silva. Inscrição €13,00. Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS 
limitada a 20 participantes. Início às 15h00, na Rua 1º. De Maio, 20. Autocarros 714, 720, 727, 
732, 742, 752, 756. Elétricos 15 e 18. 

15 Jun Museu de São Roque 
Lisboa Dentro 

Da conversão à canonização de Inácio de Layola, a decorrer na galeria de exposições 
temporárias do Museu, aborda o tema da vida e conversão de Santo Inácio de Layola em 
Lisboa, o ciclo pictórico do Santo em Coimbra, as festas do Santo em Lisboa, a festa da sua 
canonização, os ciclos pictóricos do Santo em Lisboa, os têxteis utilizados na sua canonização, 
a canonização dos santos em 1622 e o “teatro” na canonização de Santo Inácio de Layola. 
Inscrição € 7,00. Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 
Máximo 20 participantes. Encontro às 15h00 à porta da Igreja da Misericórdia, no largo do 
mesmo nome. Metro: Baixa/Chiado. Autocarro: 758. Eléctrico 28. 

17 a 19 
Jun 

Castelos Raianos do Sudeste de Trás-os- 
Montes 
Fim-de-Semana Fora 

No primeiro dia já iremos almoçar perto de Chaves e após a refeição visitaremos o Castelo de 
Monforte do Rio Livre. Descansamos as duas noites em Chaves. Dia 18 será esta cidade – 
Ponte Romana de Trajano, Termas de Chaves, Praça de Camões, Castelo e Torre de 
Menagem, Paço dos Duques de Bragança (Museu da Região Flaviense), Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso, Igrejas Matriz e da Misericórdia. Na freguesia do Outeiro a 
Capela de Nª Sª da Azinheira. No último dia Montalegre – Castelo e Antiga Igreja Matriz. 
Também o que resta dos castelos de Portelo e de Piconha, bem perto da fronteira. Com o Dr. 
Anísio Franco. Inscrição €420,00; Sup.Ind.€80,00; Caução €145,00. Para cumprimento das 
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  normas de saúde e segurança da DGS limitada a 30 participantes. Início às 07h30, em Sete 
Rios junto à entrada principal do Zoo. 

21 Jun Igreja dos Barbadinhos ou de Nª Sª da 
Porciúncula 
Lisboa Dentro 

Iniciamos a visita na Igreja do Convento de padres capuchinhos italianos, construída no séc. 
XVIII a expensas de D. João V. Prosseguiremos a visita ao Recolhimento Lázaro Leitão, 
edificado no séc. XV e adquirido poe este cónego no séc. XVIII, transformando-o em 
recolhimento destinado a viúvas nobres de condição modesta. Visita orientada pelo Prof. José 
Meco. Inscrição €13,00. Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada 
a 20 participantes. Início às 15h00, na Rua Alviela, junto ao miradouro da Porciúncula (esquina 
da Rua de Santa Apolónia e a Calçada dos Barbadinhos). Autocarro 706, 735, 759. 

23 Jun 
a 3 Jul 

Exposição de F”oemas Oeiras 2022 (-27) 
Educativo 

No Forte de São Bruno. Esta atividade consiste numa mostra de fotografias sobre Oeiras e 
poemas. Foram convidados vinte e dois poetas para escreverem sobre cada uma das imagens, 
dando origem a um livro intitulado F”oemas de Oeiras. Esta exposição estará patente em 
diversos locais do concelho de Oeiras como a Associação Paço de Artes, em Paço de Arcos, 
Fundação Marquês de Pombal, no Palácio dos Aciprestes, e Forte de São Bruno, em Caxias. 
Esta iniciativa desenvolve-se em parceria com o grupo Heli Cayenne. Das 15h00 às 19h00, de 
Quinta a Domingo. Entrada livre, mas cumprindo as normas de saúde e segurança da DGS 

25 Jun Fronteira e Cabeço de Vide 
Sábado Fora 

Na sede do concelho a Ponte Romana, a Torre do Relógio, a Matriz e a Misericórdia. Também 
o Pelourinho, a Igreja de Nª Sª de Vila Velha, a Capela dos Mártires e o Centro Interpretativo 
da Batalha dos Atoleiros. Em Cabeço de Vide, o castelo (em ruínas), a Paroquial, a Sede da 
Misericórdia, o Cruzeiro, o Pelourinho, a Antiga Casa da Câmara e Cadeia, o Rossio (o maior 
do Distrito de Portalegre), o Conjunto da Rua da Ordem de Avis. Ao final do dia as Termas de 
Sulfúrea. Com o Dr. Anísio Franco. Inscrição €85,00. Para cumprimento das normas de saúde 
e segurança da DGS limitada a 30 participantes. Início às 07h30, em Sete Rios junto à entrada 
principal do Zoo. 

25 Jun “Há Poesia e Música Popular” 
Educativo 

Forte de São Bruno. Propomos um final de tarde com o Grupo Luchapa que nos vai 
presentear poesia popular. Terminamos com sonoridades e sabores populares. Início às 
17h00. Inscrição €17,50. Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS 
limitada a 15 participantes. 
Estação CP Caxias. 

27 Jun Conventos de Lisboa- História e 
Património 
Ciclo de Conferências 

Prof.ª Doutora Sónia Talhé Azambuja (CEABN-iNBio/ISA/UL) 
Os Jardins dos Claustros e as Cercas Conventuais e Monásticas de Lisboa entre a 

Idade Média e o Renascimento 
Nesta palestra são abordadas tipologias, usos, traçado/composição, flora e simbologia dos 
jardins dos Claustros e Cercas Conventuais e Monásticas de Lisboa, entre a Idade Média e o 
Renascimento. Após a extinção das Ordens Religiosas de 1834, a maioria das Cercas 
Conventuais e Monásticas de Lisboa desapareceram para dar lugar ao aparecimento de outros 
edifícios, arruamentos, ou jardins públicos. Através da análise de vários pormenores de 
iluminura e pintura retabular dos séculos XV e XVI serão interpretados alguns exemplos de 
Jardins dos Claustros e as Cercas Conventuais e Monásticas de Lisboa. Na palestra será ainda 
feita uma reflexão sobre as plantas medicinais e aromáticas, alimentares, tintureiras, 
ornamentais e simbólicas que eram cultivadas nos hortos e jardins dos conventos e mosteiros, 
e que surgem representadas na Arte. Início às 18h00 no Auditório. Inscrição obrigatória. 

29 Jun Edifício Casa dos Leões 
Lisboa Dentro 

Este edifício em diálogo com o Museu Nacional de Arte Antiga, face ao desafio que foi lançado 
pelo Espaço Santander, apresenta uma mostra “Em boa memória Retrato, Humanidade e 
Futuro”. É o primeiro momento de um tríptico expositivo intitulado “O Edifício dos Leões em 
Diálogo com o Museu Nacional de Arte Antiga”, que trás um conjunto de importantes obras – 
retratos – da instituição museológica ao espaço cultural e Sede do Banco Santander. Esta 
exposição será comentada pelo Dr. Anísio Franco. Inscrição €10,50. Para cumprimento das 
normas de saúde e segurança da DGS limitada a 30 participantes. Encontro às 15h00, no 
edifício da Rua do Ouro, 82. Metro Rossio. Autocarros 711, 732. Eléctrico 15. 

2 e 3 Jul Rota do Românico Centro 
Fim-de-Semana Fora 

Nestas visitas seremos orientados pelo Dr. José Augusto Costa, que tão bem conhecemos. 
Começamos em Lousada para apreciar o Centro de Interpretação da Rota do Românico. O 
almoço será em Paredes na Casa do Baixinho. De seguida o Mosteiro de São Pedro de 
Ferreira e a Igreja de Meinedo. O descanso será em Ribeira de Pena. No segundo dia o 
Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, a Igreja de São Vicente de Sousa. Após o almoço no 
Restaurante Mikas em Felgueiras, visita à Casa do Pão de Ló de Margaride. Inscrição €280,00; 
Sup. Ind. €40,00; Caução €100,00. Para cumprimento das normas de saúde e segurança da 
DGS limitada a 30 participantes. Início às 07h30, em Sete Rios junto à entrada principal do 
Zoo. 

9 Jul Berlengas e Cabo Carvoeiro 
Sábado Fora 

As Ilhas e seus ilhéus ficam a cerca de 12 quilómetros de Peniche. Na Berlenga Grande o Forte 
de São João Batista do séc. XVII, hoje na posse dos “Amigos de Peniche”; o Farol dos Duques 
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  de Bragança construído em 1841; a beleza natural e a reserva de aves; o passeio em barca 
com fundo de vidro pelas grutas são imperdíveis. Na volta já em Peniche, o Santuário de Nª Sª 
dos Remédios e o Cabo Carvoeiro. Inscrição €100,00. Para cumprimento das normas de saúde 
e segurança da DGS limitada a 30 participantes. Início às 07h30, em Sete Rios junto à entrada 
principal do Zoo. 

14 a 31 
Jul 

Exposições de Artes Plásticas 
Educativo 

À semelhança de anos anteriores propõe-se uma exposição e Artes Plásticas com duas artistas 
residentes no concelho de Oeiras, Mimi Prosperi e Clara Piçarra. Das 15h00 às 19h00, de 
Quinta a Domingo, no Forte de São Bruno. Entrada livre, mas cumprindo as normas de saúde 
e segurança da DGS. Estação CP Caxias. 

15 a 17 
Jul 

Castelos Raianos do Alto Minho 
Fim-de-Semana Fora 

No primeiro dia vamos já almoçar a Monção, após visitaremos o casco histórico – 
castelo/fortaleza, Igreja Matriz, Convento dos Capuchos e Casa do Curro. No segundo dia 
vamos começar em Castro Laboreiro – Castelo, Igreja Matriz e Pelourinho. Ainda de manhã 
e em Fiães a Igreja local. Já em Melgaço visitaremos o centro histórico – Edifício da Câmara, 
Solar do Alvarinho, Castelo e Torre de Menagem, Museu do Cinema, Igreja Matriz, Museu de 
Memória e Fronteira, Capela de Nª Sª da Orada. Em Paderne a Igreja de São Salvador. No 
terceiro dia começamos pela Torre da Lapela, depois em Cambeses o Santuário de Nª Sª dos 
Milagres e em Pinheiros o Palácio da Brejoeira. Longos Vales e aqui visitaremos a Igreja de 
São João de Longos Vales, antes de regressar a Lisboa. Com o Dr. Anísio Franco. Inscrição 
€420,00; Sup.Ind. €80,00; Caução €145,00. Para cumprimento das normas de saúde e 
segurança da DGS limitada a 30 participantes. Início às 07h30, em Sete Rios junto à entrada 
principal do Zoo. 

20 Jul Museu Nacional de Arte Antiga 
Lisboa Dentro 

Vamos continuar as visitas ao MNAA por departamentos. Agora iremos apreciar o sector de 
Mobiliário Português. Orientação do Dr. Anísio Franco. Inscrição €12,00. Para cumprimento 
das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 20 participantes. Encontro às 15h00 na 
entrada principal do Museu, no Largo 9 de Abril. Autocarros 713, 714 e 727 

27 Jul Igreja de São Paulo 
Lisboa Dentro 

Edifício de uma só nave, corpo central com pilastras dóricas, ladeados de torres, com três 
portais. Sobre o axial vê-se um frontão com um medalhão representando a conversão de São 
Paulo. Enquadrando o frontão há dois nichos com as imagens de São Pedro e São Paulo. 
Capela-mor com decoração da autoria de João Grossi. Baptistério com pintura de Pedro 
Alexandrino no tecto e no retábulo. A igreja, com decoração rococó, reflecte a diversidade 
artística do período em que se inscreve. Orientada pelo Prof. José Meco. Inscrição €13,00. 
Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 20 participantes. Início 
às 15H00, na porta da igreja, na Praça de São Paulo às 15h00 Metro Cais do Sodré; Autocarros 
714, 727, 728, 732, 735. Eléctrico 15, 18. 

29 Jul 
6ª feira 

39º Aniversário dos Amigos dos 
Castelos 
Lisboa Dentro 

Tal como no ano anterior, será realizado no Castelo de S. Jorge em Lisboa. Inscrição €7,00. 
Para cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 20 participantes. Início 
às 15h00, junto à entrada do Castelo. Autocarro 737. Eléctrico 18. 

30 e 31 
Jul 

Teatro Clássico Mérida 
Espanha 

No primeiro dia à noite assistiremos à peça de ballet “Scheherazade”, música de Korsakov, 
inserido naquele o programa. Quanto a visitas, começaremos pelo Balneário de Alange, 
seguido de almoço. Pelas 16h30 começaremos a visita à cidade de Mérida com percurso em 
autocarro - Circo Romano, Aquedutos dos Milagres e de S. Lázaro, Ponte Romana. Depois o 
famoso Museu de Arte Romana e, à noite, o teatro. No dia seguinte a Casa Romana do 
Anfiteatro, a Casa de Mitreo, Columbário, Fórum Romano, Templo de Diana, Arco de Trajano, 
a Praça de Espanha, entre outros locais. O almoço será no Parador de Mérida. Para 
cumprimento das normas de saúde e segurança da DGS limitada a 25 participantes Inscrição: 
€295,00, Caução: €120,00, Quarto Individual: €40,00. Início às 07h30, Sete Rios junto à 
entrada principal do Zoo. 

17 a 22 
Ago 

Romaria Senhora da Agonia 
Fim-de-Semana Fora 

Tal como em 2017 e 2018 visita a Viana do Castelo em comboio (1ª. Classe), com alojamento 
e jantares no Hotel Ralis, perto da Estação. No primeiro dia ainda teremos tempo para observar 
as “Arruadas com grupos de concertinas” e à noite o “Encontro das Desgarradas e Cantares 
ao Desafio”. Na 5ª feira, o fabuloso “Desfile das Mordomas”, além de “fogo-de-artifício”. No 
terceiro dia os pontos fortes serão a “Procissão Solene”, os “Festivais de Folclore” e também 
início da confeção dos “ Tapetes Floridos”, nas Ruas da Ribeira. No sábado será a visita às 
mencionadas ruas para observar o trabalho final e à tarde a “Procissão ao Mar” e à noite a 
“Festa do Traje”, No Domingo, o “Cortejo Histórico e Etnográfico”. Naturalmente que em 
algumas das manhãs ou tempos livres, visitaremos na companhia do nosso amigo Dr. Nuno 
Barbosa, a Igreja da Misericórdia e seu Museu, o Museu do Traje, a Igreja do Convento de 
São Domingos, a Sé e a Igreja do Convento da Caridade, entre outros. Inscrição € 690,00; 
Caução €270,00 a pagar até 31 de Maio; Sup. Indiv. € 200,00. Encontro às 08h30, na 
Estação da CP, junto às bilheteiras, em Santa Apolónia. Partida às 09h30. Dia 22, segunda- 
feira, regressamos a Lisboa após o almoço. Encontro às 14h30 na Estação de Viana do 
Castelo, partida às 15h08. 
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…, e no 3º Quadrimestre 
17 a 25 
Set 

Emília Romana, Mântua, Pádua e 
Veneza 
Grandes Viagens 

Vamos de novo à Itália e na companhia do Dr. Anísio Franco. Faremos o voo de Lisboa a 
Bolonha e depois voltamos via Veneza. Nestes 8 dias visitaremos as cidades de Bolonha, 
Faença, Rimini, a República de San Marino, Ravena, Ferrara, Mântua, Pádua e Veneza, 
em cada uma delas, passaremos e/ou entraremos nos seus mais emblemáticos locais. 
Programa disponível no nosso secretariado. Inscrição: €2.685,00, Caução a pagar até 16 de 
Maio €800,00, Sup. Indiv. €360,00. Limitada a 20 participantes. 

Por exigência da companhia área e serviços de hotelaria, as novas 
condições de cancelamento da viagem são: 

- até 16 Maio 2022, cancelamento sem custos 
- de 17 Maio a 16 de Junho 2022 serão cobrados custos no valor 50 % 
- de 17 Junho 2022 até data da partida serão cobrados custos no valor 
100% 

Projectos Educativos e de Animação 
O Mar leva e traz… Intercâmbio de produtos e culturas no espaço ultramarino no século XVI… 

A situação geográfica da cidade de Lisboa, junto ao Tejo, constitui uma posição previgiliada para que os Portugueses procurassem descobrir outras formas de 
viver através da navegação para destinos a Oriente e Ocidente. As trocas comerciais e culturais realizadas neste processo contribuiram em muito para a 
diversificação dos hábitos, nomeadamente alimentares e quotidianos. O projeto “O mar leva e traz...” procura ser um espaço vivo, com a recriação das paisagens 
e ambiente dos locais alcançado pela expansão portuguesa, dos seus povos e modos de vida. Decorre no Forte de São Bruno, em Caxias. Para cumprimento das 
normas de saúde e segurança da DGS limitada a 15 participantes. Inscrição:€3,00 (com SASE); €4,00 (sem SASE). Destinatários: 1º, 2º e 3º ciclos 

Contactos: Serviço Educativo; educativo@amigosdoscastelos.org.pt ; tel: 918 748 695; 218 885 381 


