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Aqueduto das Águas Livres

Arco da Rua Augusta

Convento do Carmo

Ainda pode visitar...

Elevador de Santa Justa

MAAT

Estação Ferroviária do Rossio

Miradouro de São Pedro de Alcântara

Museu Calouste Gulbenkian

Museu do Fado

Museu do Oriente

Miradouro da Graça

Museu Nacional do Azulejo

Panteão Nacional de Santa Engrácia

Praça Marquês de Pombal

Museu Nacional dos Coches

Oceanário de Lisboa



Como capital do país, Lisboa foi outrora a 
cidade palco de alguns dos momentos mais 
marcantes da história de Portugal, de que é 
exemplo a época dos Descobrimentos. 

Conhecida pelos seus edifícios pombalinos, 
com fachadas de azulejos e ruas medievais 
estreitas, Lisboa é uma cidade histórica, em 
que a tradição e a modernidade andam lado 
a lado de forma admirável. 

Banhada pelo rio Tejo e construída sobre 
sete colinas, a cidade, dona de uma beleza 
incomparável, é rica em monumentos, 
museus, esplanadas e miradouros, não 
esquecendo os seus bairros típicos.

Situado no topo de uma das colinas da cidade, o Castelo de 
São Jorge, o edifício mais antigo e um dos monumentos 
mais emblemáticos de Lisboa, presenteia-nos com uma das 
melhores vistas sobre o rio Tejo e a cidade. Construído no 
século XI, pelos muçulmanos que invadiram a Península 
Ibérica, o castelo tem aproximadamente 6.000 metros 
quadrados, compostos por pátios, guaritas, fossos e torres, 
tendo sido, no século XIV, a residência dos reis portugueses.

Classificada como património mundial pela UNESCO, em 
1983, a Torre de Belém foi eleita como uma das sete 
maravilhas de Portugal, em 7 de julho de 2017. O 
monumento é um ícone da arquitetura do reinado de D. 
Manuel I de Portugal, tendo sido projetada pelo arquiteto 
Francisco de Arruda e construída na época dos 
Descobrimentos, estrategicamente na margem norte do rio 
Tejo, para defesa da cidade. 

A Sé de Lisboa, ou Igreja de Santa Maria Maior, um dos 
monumentos medievais mais antigos de Lisboa, é um dos 
símbolos da reconquista cristã do território. A sua construção 
foi da responsabilidade de D. Afonso Henriques, o primeiro 
rei de Portugal, aquando da conquista da cidade aos mouros, 
em 1147. O local onde agora se encontra a igreja foi, 
outrora, o ponto onde existia uma antiga mesquita, pertença 
do primeiro bispo de Lisboa, Gilbert de Hastings.

Construído no século XVI, a mando de D. Manuel I, e doado 
aos monges da Ordem de São João Jerónimo, o Mosteiro dos 
Jerónimos, tal como a Torre de Belém, foi classificado como 
património mundial pela UNESCO, e eleito como uma das sete 
maravilhas de Portugal. Após o famoso terramoto de 1755, 
uma parte do mosteiro foi profundamente remodelada, 
albergando, hoje em dia, o Museu Nacional de Arqueologia e 
o Museu da Marinha.

Concebido pelo arquiteto Cottinelli Telmo e pelo escultor 
Leopoldo de Almeida, o Padrão dos Descobrimentos, situado 
na zona ribeirinha de Belém, foi inaugurado em 1940. 
Construído em forma de caravela, é composto por esculturas, 
em cantaria de calcário de Sintra, de 33 das principais figuras 
dos Descobrimentos Portugueses, sendo considerado, por 
muitos, o mais belo monumento português em homenagem 
a essa ilustre época.

Em 1777, após a morte do rei D. José I de Portugal, D. Maria I 
escolheu o local conhecido como Casal da Estrela para a 
construção da basílica, um templo católico de uma beleza 
impressionante. O arquiteto Mateus Vicente de Oliveira foi 
quem projetou esta construção de estilo barroco, acabando 
por falecer antes de ver a sua obra concluída. A basílica, 
antigo convento de freiras, é encimada por uma enorme 
cúpula que ilumina a parte central do espaço.

Pontos turísticos

Castelo de São Jorge

Torre de Belém

Sé Catedral de Lisboa

Mosteiro dos Jerónimos

Padrão dos Descobrimentos

Basílica da Estrela


