
 

11h00 – Encontro e formação do grupo na cerca do Palácio da Independência 

 

 

11h15 – Percurso em “tuk tuk” (cerca de 1 hora) pela cidade de Lisboa, passando 

pelos bairros do Castelo, Alfama, Graça e Mouraria 

Rota – Praça dos Restauradores, Passagem por Praça do Rossio, Rua do Ouro, Rua 

de São Julião, Sé Catedral de Lisboa, Teatro Romano, Miradouro das Portas do Sol, 

Igreja da Graça, Miradouro Senhora do Monte (paragem - ginja + pastel de nata), 

Igreja de São Vicente de Fora, Panteão Nacional, Largo do Chafariz de Dentro, Rua 

da Prata e final na Praça da Figueira. 

 

 

12h30 – Almoço no restaurante “Fábrica 

Imperial” (Rua Marquês da Fronteira, nº 113 A) 

Menu do dia 

 

 

15h30 - Estufa-Fria (visita livre) 

É um jardim situado no coração de Lisboa, no 

Parque Eduardo VII, no local onde, no séc. XIX, 

existia uma pedreira, que foi reaproveitada por 

um modesto jardineiro de forma a albergar 

diversas espécies vegetais de todo o mundo, que 

iriam servir no plano de arborização da Avenida 

da Liberdade. 

Inaugurada em 1933, com cerca de 1,5 hectares de área, é hoje constituída por três 

partes, a Estufa-Fria propriamente dita, a Estufa Quente e a Estufa Doce, as duas 

últimas inauguradas em 1975 e destinadas a variadas espécies tropicais e 

equatoriais.  

SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

LISBOA 
24 de Março de 2023 (sexta-feira) 

No 90.º Aniversário da Estufa Fria (1933-2023) 

CONDIÇÕES 
Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na secretaria da 
SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o IBAN da CGD PT50 0035 06970043880473214 

 
Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita. 

 
Custo por pessoa 

(inclui transporte, ginja e pastel de nata, almoço, despesas de organização e seguro – apólice n.º 
206294012, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 
Sócios € 50,00   Não Sócios € 60,00 


