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INTRODUÇÃO

Quando decidimos ir para Portugal, nós não sabíamos o que esperar, confesso 
que estávamos numa situação financeira até confortável e eu tinha planos, que 
não eram ir para Portugal

Mas devido a violência do Rio de Janeiro, e junto a outras oportunidades que 
estavam por vir, decidimos ir para Portugal, isso já foram quase dois anos atrás.

No início foi um pouco difícil minha adaptação mas com o tempo eu fui me 
acostumando e hoje já estou mais feliz nas terras Lusitanas.

A verdade é que não tem assim, tantas diferenças com relação ao Brasil, o povo é 
um pouco menos festeiro e um pouco mais fechado, mas temos muita coisa em 
comum além disso.

Eu gostaria de contar minha história para vocês, mas não é o foco aqui deste 
e-book, porém eu sempre gosto de tornar as coisas um pouco mais pessoais, e 
mostrar que você está não apenas vendo os pontos turísticos de Portugal numa 
ótica apenas turística, mas de um ângulo diferente.

Aqui nesse e-book eu quis trazer para você minha opinião com relação aos locais, 
e fazer você visitar cada lugar sob um ponto de vista diferenciado.

Espero que você goste e aproveite ao máximo cada uma de nossas dicas, 
também deixei alguns links ao longo da leitura, algumas são para você se 
aprofundar no tema e outros são links promocionais, coisas que vão facilitar sua 
vida quando estiver em Terras Lusitanas.

Aproveito para dizer que ao efetuar compras por esse links, você nos ajuda a com 
uma pequena comissão, e isso ajuda a fazer mais daquilo que a gente aprendeu 
a amar!

Aproveite!

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/


4

ITINEREO.COM

UM POUCO DE HISTÓRIA VAI NOS AJUDAR A 
ENTENDER MELHOR PORTUGAL" "Antes de começar, acredito que seja essencial citar alguns fatos importantes a respeito de Portugal. 

Ao conhecer esses fatos históricos, seu passeio pode sofrer alterações, e acho que pode impactar 
duas coisas:

Seu passeio vai ficar muito mais enriquecido

Você escolherá os locais com mais critérios

E estes dois pontos acima podem mudar totalmente seu itinerário.

1 - Fat o Hist ór ico super  im por t ant e

Portugal é um dos Países mais antigos do mundo e sua independência ocorreu no ano de 1139, em 
breve estará comemorando 1000 anos, acredito que será uma festa épica, mas eu não devo estar 
mais por essas bandas quando isso ocorrer.

Sua independência se deu através de uma figura antológica, o Primeiro Rei de Portugal D. Afonso 
Henriques.

Portugal presta homenagens a este senhor até hoje devido as suas façanhas, mas é óbvio que a 
História de Portugal não começa ai, por estas terras os primeiros habitantes deixaram marcas a cerca 
de 5000 a.c.

2 - Fat o hist ór ico super  im por t ant e

Portugal esteve por vários séculos sob o domínio Mouro, que são Norte africanos que dominaram 
boa parte da Península Ibérica. E devido a essa grande estadia em terras Europeias é que vemos 
tantos traços Muçulmanos por aqui, entre eles os azulejos e alguns nome e vocabulários, por 
exemplo.

Tudo que começa com AL vem dessa origem mourisca, que nada mais quer dizer a letra O, numa 
forma de artigo. Por exemplo, aqui temos a freguesia de Alcacér do Sal, significa O Cacér do Sal. Este 
é um pequeno exemplo, mas existem muito mais como por exemplo o famoso bairro da Alfama, as 
zonas administrativas dos castelos conhecidas como Alcáçovas, aldeia, alfafa, alfavaca, alfarroba, 
dentre outras palavras também que não necessariamente começam com al.

Como tinham como religião principal o Islamismo também deixaram muitos construções de 
mesquitas onde muitas foram destruídas pelos cristãos após a retomada do País.

3 - Fat o Hist ór ico super  int eressant e e im por t ant e t am bém !

Essa parte particularmente eu acho fascinante, envolve os cavaleiros templários que se refugiaram 
em Portugal depois de serem caçados pela inquisição.

https://itinereo.com
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Ele então constroem um castelo na cidade de Tomar e ali ficam até o fim, sabe-se que por ordem do 
Papa os templários deixam de existir e assumem um novo nome em Portugal conhecido como a 
ordem de cristo.

Até hoje é possível ver diversos traços dessa história em vários lugares de Portugal, os cavaleiros 
templários deixaram não apenas bens financeiros, eles trouxeram muitos conhecimentos de suas 
peregrinações, inclusive existem palpites que estes guardavam um conhecimento grande sobre terras 
em outros pontos do mundo e/ou conhecimentos mais profundo sobre navegação.

Alguns anos depois Portugal vem a ser uma das maiores potências mundiais devido ao seu grande 
conhecimento do mar e das mais modernas técnicas de navegação.

Essa parte da história não é comprovada, mas fica então no ar esse imenso romantismo que junta 
Portugal aos cavaleiros templários de forma magnífica!

4 - Fat o Hist ór ico Mega Im por t ant e

Todos os fatos históricos influenciam a vida, o cotidiano da cultura local e explica o por que de muitas 
coisas, porém, de todos os fatos históricos que existem em Portugal tem um que marcou sua história 
para sempre.

No dia 1 de Novembro de 1755, houve um grande terremoto de magnitude que pode ser entre 8.5 
9.5 na escala Richter e causou grandes estragos. Em relação ao número de mortos, não se sabe 
exatamente, mas inicialmente foram mais de 60.000 mortos apenas no 1 dia.

Este terremoto foi agravado devido a dois problemas, era dia de todos os santos e toda casa tinha 
muitas velas acesas, o que causou um grande incêndio, algumas horas depois Lisboa foi atingida por 
um grande tsunami causado pelo sismo, a junção de todos esse fatores marcou a cidade para sempre

Alguns fatos mostram que somente 20% das construções teriam ficado de pé, a cidade de Lisboa foi 
completamente dizimada. O Terremoto não apenas atinge Lisboa, como o Algarve e Setúbal e várias 
outros pontos de Portugal.

A cidade de Lisboa teve de ser reconstruída quase que completamente e o grande líder dessa 
empreitada foi o Secretário de Estado Marquês de Pombal, uma grande figura que tinha poderes 
quase iguais ao do Rei, que não estava muito interessado em governar. 

Essa história toda sobre o terremoto e a reconstrução de Lisboa, nós vamos ver ao longo desse guia 
que pretende mostrar nossa experiência em Lisboa e Sintra.

Agora que você já conhece um pouco sobre esses pontos importantes da História de Portugal, nossa 
aventura nas terras Lusitanas ficam muito mais interessantes não acha?

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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QUEM NUNCA VIU LISBOA, NUNCA VIU 
COISA BOA

LISBOA

"

Não é atoa que essa cidade tem tanta história, aqui passaram, fenícios, Romanos, Vikings, 
grande Reis e muita coisa ocorreu nessa pequena cidade ao longo de tantos anos.

Muita história infelizmente ficou soterrada devido aos grandes terremotos que por vezes 
obriga Lisboa a ser enterrada e desenterrada.

Porém, ainda 
conseguimos ver parte 
dessa história, vamos 
começar pelos pontos 
mais importantes e 
que você não pode 
deixar de ver quando 
estiver por aqui!

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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PRAÇA DO COMÉRCIO

"

A praça do comércio também conhecida como terreiro do Paço é um dos principais 
pontos, aqui foi um dos locais atingidos pelo maremoto que matou cerca de 900 
pessoas só nesse local.

Aqui era onde estava situado a palácio real chamado Paço da Ribeira que foi 
completamente destruído devido ao terremoto. Depois do terremoto a Marques 

Claro que nem tudo é 

tragédia, aqui 

também era um local 

onde faziam-se 

muitas feiras e 

eventos.

Foi aqui que o último 

Rei de Portugal foi 

assassinado em 1908. 

Como podem ver a 

praça do comércio é 

um ponto que merece 

destaque. 

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
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ZONA DA BAIXA

Esta zona foi totalmente destruída pelo terremoto, sendo a 
parte mais atingida da cidade teve de ser totalmente 
reconstruída pelo Marquês de Pombal.

O Marquês revolucionou a engenharia da época e após 
diversos testes de resistência construiu casas baixas, era 
proibido prédios altos em Lisboa, também fez muros largos e 
com uma estrutura em X no interior, que ajudaria a resistir 
aos sismos.

Além disso, cada prédio possui uma parede corta-fogo que 
reduziria a possibilidade do fogo se espalhar com grande 
facilidade.

Outra modificação era ruas planejadas, largas e com espaços 
bem abertos, isso evitaria maiores transtornos caso 
houvessem novos desabamentos.

Aqui escondem-se alguns segredos maçons também, cada 
rua possui um significado, a começar pela rua do ouro e da 
prata que remete a alquimia e a busca por fabricar ouro, toda 
matemática usada na construção era também feita com base 
no proporção áurea 1,61803398.

Além disso, existem inúmeros símbolos espalhados ao longo 
de toda zona da Baixa que pretendo fazer um vídeo 
mostrando todos esses pontos, não perca esse vídeo e 
inscreva-se no nosso canal.

https://itinereo.com
http://bit.ly/2CQwRRy
http://bit.ly/2CQwRRy
http://bit.ly/2CQwRRy
http://bit.ly/2CQwRRy
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PASTEL DE BACALHAU COM QUEIJO DA 
SERRA DA ESTRELA

"

Agora que você está na praça do comércio aconselho seguir pela rua augusta e 
experimentar um delicioso Pastel de bacalhau recheado com queijo da serra da 
estrela, uma experiência gastronômica imperdível.

É bom lembrar que estou fazendo propaganda gratuita e não ganho nada com isso, 
vale muito a pena mesmo comer esse pastel apesar de seu preço ser um pouco alto 
emr elação a outras comidas por aqui.

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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PRAÇA DO ROSSIO
Essa praça merece uma visitinha, na época Romana esse praça servia como um 
Hipódromo e deveria receber muitas festividades, não é a toa que ela possui um 
formato de pista de corrida mesmo.

Hoje abriga muitos prédios importantes a sua volta, um lindo chafariz e uma estátua 
de Dom Pedro IV (D.Pedro I para os Brasileiros).

Depois de visitar essa bela praça, você pode dar uma passada no Convento do Carmo, 
que hoje abriga um museu. Não é apenas isso que esse prédio histórico nos oferece 
hoje, este convento apesar de bem destruído, nos deixa uma mensagem de 
lembrança do terremoto de 1755, aqui morreram centenas de pessoas visto que as 
igrejas estavam abarrotadas na hora do terremoto pois era dia de todos os santos.

Depois de visitar este importante museu, siga para a o Castelo de São Jorge, dali é 
uma caminhada de 15 minutos, porém, reforço para a oportunidade de fazer as coisas 
a pé nessa região, você terá uma experiência muito mais rica.

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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CASTELO DE SÃO JORGE
O castelo é uma obra de arte a céu aberto, e conta a história de Portugal de uma 
forma fabulosa.

As primeiras habitações naquele local datam desde I a.c e vem sendo palco de 
diversas civilizações que ali viveram e foram construindo e remodelando estruturas 
militares ao longo do séculos.

O Mais perto que temos hoje é uma fortificação que foi boa parte reconstruída, 
porém temos uma parte original que foi Construída pelos Mouros no Séc. XII o Castelo 
sofreu vários danos pelo terremoto.

Hoje abriga um museu, um sítio arqueológico com casas muçulmanas e casas que 
datam da época do ferro e bronze.

Eles possuem diversas visitas guiadas ao longo do dia e vale a pena fazer parte dessas 
visitas, já que com isso pode inteirar-se melhor com a história que ainda ronda 
aqueles ares.

O Castelo merece uma visita bem demorada, ali você pode tomar um café ou um bom 
vinho, há bastante espaço para todos, inclusive há espaço para uns pavões que são 
moradores ilustres desse castelo.

O mirante do Castelo é um dos mais privilegiados de Lisboa e é um ótimo local para 
tirar fotos, namorar e ou passar a tarde com as crianças!

ASSISTA

INGRESSO PARA O CASTELO

https://itinereo.com
https://www.youtube.com/watch?v=D-TlF6fZF8M&t
https://www.getyourguide.com/lisbon-l42/lisbon-sao-jorge-castle-skip-the-line-ticket-with-guide-t164151/?partner_id=QCA7EPG&utm_medium=online_publisher&utm_source=ricardogt%40outlook.com&placement=%22other%22&cmp=ebook
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PALÁCIO DA AJUDA

O Palácio da Ajuda merece uma visita especial, ele é o único palácio que remonta de 
forma verídica sua história, isso ocorre por que, alguém em algum momento definiu 
que cada palácio de Portugal iria representar de forma histórica um período 
específico.

Dessa forma cada palácio não possui na sua integralidade os móveis originais a que 
pertencem aquele Palácio.

Ao que parece, essa alteração 
ocorreu para uma melhor 
organização das obras e do 
estudo que se faz da história.

Eu confesso que fiquei bem 
decepcionado quando 
descobri isso no Palácio de 
queluz, mas enfim, ainda 
restam ali algumas obras, 
jardins e itens originais de 
cada palácio.

É isso que faz o Palácio da Ajuda especial, ele é o mais original de todos, e conta uma 
história baseada na família real que ali viveu D.Luis I.

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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TORRE DE BELÉM

Um dos pontos mais visitados de toda Lisboa certamente é a Torre de Belém, constrída 
como uma fortificação militar, esse torre traz um baluarte moderno, com 16 bocas de 
canhão, a função principal do edifício era integrar o plano defensivo da barra do rio do 
Tejo, projetado por D. João II. 

Denominada na altura como Baluarte de São Vicente (em homenagem ao santo 
patrono de Lisboa) ou Baluarte do Restelo, a construção articulava-se com o Baluarte 
de Cascais e, na margem oposta, a Fortaleza de São Sebastião da Caparica.

Hoje a torre possui um vasto 
gramado ao seu entorno e 
serve basicamente como 
uma escultura de 500 anos a 
céu aberto.

Ali vale a pena passar uma 
tarde com uma boa garrafa 
de vinho, conversar muito e 
tirar umas fotos, realmente 
será uma tarde muito 
agradável.

INGRESSO PARA A TORRE

https://itinereo.com
https://www.getyourguide.com/lisbon-l42/belm-tower-fast-track-ticket-t137750/?partner_id=QCA7EPG&utm_medium=online_publisher&utm_source=ricardogt%40outlook.com&placement=%22other%22&cmp=ebook
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PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS

O Monumento construído para comemorar os 500 anos das descobertas fica bem 
próximo a torre de belém, este belo monumento possui várias figuras ilustres, na Proa 
vemos o Infante D. Henrique, logo atrás temos Vasco da Gama e em 4 da fila é Pedro 
Álvares Cabral. 

Bem em frente ao monumento, por vezes passa despercebido aos seus visitantes, mas 
há um mapa no chão onde mostra todas as conquistas portuguesas que chegaram até 
a China em Macau que foi governada por 400 anos.

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/


15

ITINEREO.COM

MOSTEIRO DO JERÔNIMOS

Próximo a torre de Belém, bem como ao Padrão dos descobrimentos, temos o 
Mosteiro dos Jerônimos, uma das poucas construções que resistiu ao terremoto de 
1755.

Teve o início de sua construção em 1501 no estilo manuelino, possui uma grande área 
interna com um Claustro bem espaçoso.

Sinceramente eu não recomendo entrar no Mosteiro, visto que a entrada é um pouco 
cara, mas infelizmente não há muito para se ver lá dentro.

O mais legal mesmo é a Igreja, onde tem o local onde foram enterrados Vasco da 
Gama e o poeta Luís de Camões, os ossos não se encontram mais, porém ficaram ali 
durante alguns anos após as suas mortes.

A entrada na Igreja é gratuita, visto que é uma igreja normal e que possui fiéis que vão 
até lá para orar, então quando for ao Mosteiro não deixe de visitar a Igreja.

INGRESSO PARA O MOSTEIRO

https://itinereo.com
https://www.getyourguide.com/lisbon-l42/belm-jernimos-monastery-fast-track-ticket-t131169/?partner_id=QCA7EPG&utm_medium=online_publisher&utm_source=ricardogt%40outlook.com&placement=%22other%22&cmp=ebook
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PASTEL DE BELÉM
Quando vier a Portugal, não vá em uma padaria e peça um pastel de belém, pois todos 
são considerados pastéis de natas, o único que é o pastel de belém é este que está 
próximo ao mosteiro dos Jerônimos.

A receita do Pastel é original e você ainda poderá vislumbrar a vasta galeria que a 
pastelaria possui e evitando toda fila que existe na parte exterior.

Ali dentro você vai poder não só apreciar um excelente pastel como também apreciar 
uma bela arquitetura da época. Esses pastéis foram criados com objetivo de levantar 
fundos, já que o mosteiro passava por dificuldades financeiras.

Curiosidade:

Você sabe por que em Portugal a 
maioria dos doces é a base de ovos?

R: isso ocorre por que, na época 
medieval as roupas dos padres e freiras 
eram engomadas com claras de ovos, 
isso deixava o tecido rígido e bem 
lisinho, acontece que sobravam muitas 
gemas, e para não jogá-las fora as 
freiras começaram a criar doces.

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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SINTRA
Esta serra deixa qualquer pessoa apaixonada por Portugal, não é atôa que aqui 
viveram muitos monarcas, ou viviam ali ou passavam férias de verão, a fim de, fugir do 
forte calor do Alentejo ou de Lisboa.

Sintra tem uma aura cheia de romance, história e paz. É a perfeita ligação entre a 
natureza e o homem.

Neste luocal existem alguns lugares que você não pode deixar de conhecer, claro que 
tem aqueles mais tradicionais como Palácio da pena, Castelo dos Mouros dentre 
outros existem alguns que não são muito divulgados e você vai conhecê-los agora 
mesmo!

Mas primeiro vamos as principais atrações de Sintra, vamos deixar umas dicas bem 
interessantes aqui por isso leia com atenção.

ASSISTA

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.youtube.com/watch?v=YTMa7HpjF-4
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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PALÁCIO DA PENA

O Palácio da Pena é certamente uns dos principais monumentos, mas antes de 
conhecer esse palácio, você precisa saber de sua história singular.

Antes de se tornar um Palácio, existia ali um monastério que foi erguido por D.Manuel. 
Conta a história que ele estaria por ali caçando quando avistou vasco da gama 
chegando na praia, ele estava voltando das Índias e trazia consigo a rota que elevaria 
Portugal para outro patamar na história.

Como D.Manuel era um católico devoto mandou construir ali um mosteiro em 
homenagem a Nossa Senhora da Pena.

Alguns séculos depois este Mosteiro sofre 
sérios danos com o terremoto de 1755 e fica 
abandonado. 

Mas já nesta época Sintra começava a se 
tornar um lugar apreciado devido a seu clima 
e história, pois ali já habitaram os Mouros.

Muitos anos depois este local passa o 
mosteiro da Pena passa a ser cobiçado, mas 
quem acaba conseguindo adquirir o terreno 
é D. fernando II que é Rei Consorte de 
Portugal ao casar-se com Dona Maria II que 
era irmã de D.Pedro II é a única monarca em 
toda história a nascer fora da Europa, Dona 
Maria nasce no palácio de São Cristóvão no 
Rio de Janeiro (carioca da gema).

D.Fernando era um romântico e amava sua 
rainha e também adorava Sintra. Por isso 
valoriza bastante a construção de um anexo 
ao mosteiro que é restaurado.

ASSISTA

https://itinereo.com
https://www.youtube.com/watch?v=mvVjBJLNCng&t
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Ele faz esta construção para viver ali com sua Rainha, mas infelizmente o casal não 
chega a habitar o palácio como marido e mulher, D.maria II morreu muito jovem aos 
34 anos ao dar a luz ao natimorto infante Dom Eugénio, seu 11.º filho.

Após a morte de sua amada, Dom Fernando II visita o palácio da pena para tirar férias 
e construiu ali um grande Jardim.

Sabendo um pouco mais da História fica muito mais divertido conhecer este magnífico 
palácio que traz em sua arquitetura vários estilos misturados, você pode saber mais a 
respeito de toda sua estrutura neste site.

Agora aqui vão algumas dicas:

Se você for conhecer o Palácio na época 

do Verão que vai de Junho a Agosto, 

prepare-se para enfrentar longas filas ao 

entrar no Palácio, a melhor época para 

conhecer este monumento é fora da 

época de férias.

Existe uma opção que pode parecer 

estranha, mas ao comprar entradas para 

o Palácio você pode optar por comprar 

ingressos apenas para o Jardim, mas isso 

permite que você veja o palácio do lado 

de fora, além de pagar menos pelo 

ingresso você tem oportunidade de ver 

quase todo palácio com exceção do seu 

interior.

INGRESSO PARA O PALÁCIO

https://itinereo.com
https://www.parquesdesintra.pt/parques-jardins-e-monumentos/parque-e-palacio-nacional-da-pena/descricao/
https://www.parquesdesintra.pt/parques-jardins-e-monumentos/parque-e-palacio-nacional-da-pena/descricao/
https://www.getyourguide.com/pena-palace-l4788/pena-palace-park-skip-the-line-entrance-ticket-t79596/?partner_id=QCA7EPG&utm_medium=online_publisher&utm_source=ricardogt%40outlook.com&placement=%22other%22&cmp=ebook
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CASTELO DOS MOUROS

A segunda atração mais visitada é o Castelo dos Mouros, este Castelo tem sua data de 
construção no Séc. VIII e foi entregue a Portugal em 1147 quando D.Afonso Henriques 
retoma Portugal e expulsa os Mouros.

A caminhada para chegar no Castelo por si só já é uma boa aventura, no caminho é 
possível ver vários sítios arqueológicos e um pequeno Museu onde era a Igreja de São 
Pedro de Penaferrim.

Se você preferir pode ir apenas até a porta do castelo, o legal de ir no Castelo do 
Mouros é o visual que se tem de Sintra. Mas se você não tem muito preparo físico 
talvez não seja lá uma boa ideia, mas mesmo assim acredito que vale a pena entrar.

ASSISTA

INGRESSO PARA O CASTELO

https://itinereo.com
https://www.youtube.com/watch?v=Hla4daIeV-4&t
https://www.getyourguide.com/sintra-l99/sintra-castle-of-the-moors-fast-track-ticket-t156891/?partner_id=QCA7EPG&utm_medium=online_publisher&utm_source=ricardogt%40outlook.com&placement=%22other%22&cmp=ebook
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PALÁCIO DE MONSERRATE
Este palácio é um outro ponto que tem muito romantismo envolvido, e foi um poeta 
que acabou trazendo esse clima romântico para este local, Sir.Lord Byron faz um 
poema a respeito desta quinta que encanta muitos ingleses, e acaba chamando 
atenção de uma das maiores fortunas da Inglaterra, Sir. Francis Cook compra as terras 
e faz vai morar ali com sua família.

Ele faz com muitíssimo bom gosto um vasto jardim, e o divide em vários temas, tem 
Jardim Japonês, Mexicano entre outros.

O legal desse palácio é seu vasto campo de Jardim, vale a pena a pena trazer um vinho 
com um queijo e sentar um pouco ali para aproveitar este belo gramado.

ASSISTA

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.youtube.com/watch?v=JI68FkuXTSA
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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QUINTA DA REGALEIRA
Esta Quinta é um mistério, a vários séculos que tem sido alvo de muita especulação, 
porém, uma coisa é certa, além da certeza que ali era um domínio da alta nobreza 
maçônica em Portugal, a Quinta da regaleira é um lugar belíssimo.

O Fato de ir ao lugar sabendo um pouco de sua história com certeza é fundamental, a 
primeira vez que fui nesse Parque eu não sabia nada, só fui mesmo para dizer que 
tinha ido, mas depois que eu descobri as coisas que estavam ali eu sabia que precisava 
voltar, e olhar com outros olhos.

Por exemplo, um dos principais locais da Quinta é o poço iniciático, o nome já diz tudo, 
era justamente ali que se faziam os rituais de iniciação da maçonaria, estes rituais 
usavam várias simbologias para representar vida e morte, coragem etc.

Abaixo do poço existe uma 
pequena cadeia de túneis que se 
interligam e faz parecer que você 
está nas entranhas da Terra.

É simplesmente imperdível!

O segredo desse passeio é estar 
com bastante tempo, visto que 
você pode gastar no mínimo 2 
horas para conhecer todo parque, 
porém é ideal que você possa 

ASSISTA

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.youtube.com/watch?v=48jaIAnz_aw
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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SINTRA SECRETA
Agora vamos as dicas mais legais de Sintra, são aquele lugares que ninguém conta, 
podemos dizer que são lugares secretos!

Para começar eu vou recomendar os passeios feitos a noite em Sintra, basta pesquisar 
um pouco que você poderá encontrar diversos pacotes, se quiser uma recomendação 
podemos recomendar algumas pessoas copm maior prazer, basta entrar em contato 
pelas redes sociais.

Os passeio são super legais e você vai conhecer tudo sobre os segredos de Sintra. As 
caminhadas em Sintra estão começando a se popularizar e eu super recomendo.

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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VILA SASSETTI

6

A Vila Sassetti é um parque que fica na serra de Sintra, bem acima do centro Histórico, 
não é difícil chegar lá mas mesmo assim vou deixar aqui um pequeno mapa do Google 
com a localização exata. 

Você pode chegar até o Castelo dos Mouros ou Palácio da Pena ao seguir essa trilha 
que começa na Vila Sassetti, é uma boa caminhada cheia de paisagens de tirar o 
Fôlego.

ASSISTA

@ITINEREO ITINEREOITINEREO

https://itinereo.com
https://goo.gl/maps/igzLVTKuEeNNdKjv5
https://goo.gl/maps/igzLVTKuEeNNdKjv5
https://www.youtube.com/watch?v=YTMa7HpjF-4&t
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
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CASA DO FAUNO

A casa do Fauno é um Pub Medieval, cheio de charme numa casa que tem mais idade 
que o Brasil, a casa do Fauno possui música medieval ao vivo, bebidas típicas e um 
charme sigular você não pode deixar de ir nesse Pub fantástico

LOCALIZAÇÃO DA CASA DO FAUNO

https://itinereo.com
https://goo.gl/maps/nNUakJuCkK9deAvH7
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@ITINEREO ITINEREOITINEREO

Você pode economizar bastante comprando o Lisboa card, esse 
cartão já permite a entrada em vários locais de Lisboa.

Ele ainda pode dar desconto em outros evento e permite sua 
locomoção por toda Lisboa, veja mais detalhes no site clicando 
na imagem

Espero que tenham aproveitado a leitura, foi um prazer escrever este e-book que 
estará em constante evolução.

Se você pretende ir a Portugal entre em contato conosco, temos pacotes especiais 
para quem deseja conhcer a Terrinha como um morador de verdade e provar do 
melhor que se tem por lá.

Contatos:

ricardogt@outlook.com

contato@itinereo.com

https://itinereo.com
https://www.instagram.com/itinereo/
http://bit.ly/2CQwRRy
https://www.facebook.com/itinereo/
https://www.getyourguide.com/lisbon-l42/lisboa-card-24h-48h-72h-t225711/?partner_id=QCA7EPG&utm_medium=online_publisher&utm_source=ricardogt%40outlook.com&placement=%22other%22&cmp=ebook

	Ebook Itinereo
	Cover
	Margin Guides: 4W x 3H
	Margin Guides: 4W x 3H
	Margin Guides: 4W x 3H
	Margin Guides: 4W x 3H
	Margin Guides: 3W x 3H
	Margin Guides: 3W x 3H
	Photo with a Column
	Photo with a Column
	Photo with a Column 2
	Photo with a Column 2
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26


