
22, 23, 24 e 25 set
OEIRAS

SINOPSE 
Em Oeiras uma das peças de maior força identitária e de referência 
patrimonial é, sem dúvida, a Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, 
onde património natural, material e imaterial se conjugam numa herança 
cultural de grande significado e simbolismo, que merece ser conhecida e 
vivida. 

No entanto, outros espaços de património serão alvo da nossa atenção. 
Questionar a sua sustentabilidade futura será o foco destas jornadas ao 
prepararmos circuitos de visitas, numa experiência direta com o 
património oeirense, visitas realizadas em parceria com Agentes culturais 
do Município – APAC/GAMPN/EM-ACO/ACRL.

Porque para lá da experiência direta com o património pretendemos 
também criar um momento de reflexão e debate, para o qual contamos 
com diversos especialistas, em torno duma mesa redonda, onde se 
discutirão experiências feitas em espaços patrimoniais similares e 
equacionar possíveis caminhos futuros para Oeiras.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Unidade de Dinamização do Património Histórico (UDPH) 
– email: udph@oeiras.pt | 214 404 847

Atividades gratuitas mediante inscrição prévia para  udph@oeiras.pt, a partir de 15 de 
setembro até às 16h00 da véspera do evento, devendo aguardar a confirmação por parte 
do serviço responsável.

A capacidade máxima de cada visita é de 30 participantes
A iniciativa À conversa com … fica sujeita à capacidade de lotação máxima da sala - 90 pax 

Os participantes devem comparecer cerca de 10 minutos antes de cada iniciativa em que 
se encontram inscritos
Por motivos imprevistos o programa pode sofrer alterações

Como chegar 
Auditório César Batalha – Galerias do Alto da Barra 
– Av. Das Descobertas 59 – 2780-053 Oeiras
De carro
Coord. GPS Long. 9º19’13.54’O / Lat. 38º40’50’ N
Acesso pela Estrada Marginal (EN6) 
De Autocarro
Da Estação CP Oeiras o 144 ou Bus 471 ScottUrb
Praça de Táxis junto da Estação da CP Oeiras 
De comboio
Linha CP Lisboa/Cascais – saída em Oeiras e cerca de 15 minutos a pé até ao Largo 
Marquês de Pombal

Organização 
Município de Oeiras – DMEDSC/DACTPH - UDPH

Parceria com Agentes Culturais de Oeiras 
Espaço e Memória – Associação Cultural de Oeiras / Associação Portuguesa dos Amigos 
dos Castelos / Associação Cultural da ribeira da Laje/Grupo dos Amigos do Museu da 
Pólvora Negra.

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2022

Património 
Sustentável 
EXPERIÊNCIAS CRUZADAS, 
CAMINHOS FUTUROS

d
e

si
g

n
 r

d
p

 | 
cm

o
 8

’ 2
0

2
2

 ©
 



PROGRAMA
24 setembro (sábado)

À CONVERSA COM … Património Sustentável - 
Experiências cruzadas, caminhos futuros 15h00

Moderação de: Catarina Valença Gonçalves (SPIRA)
Convidados – Paula Corte-Real (arq.ª Paisagista)
                       Rodrigo Alves Dias (arq.º Paisagista)
                       Sónia Talhé Azambuja (arq.ª Paisagista) 

Local da iniciativa – Auditório César Batalha – Galerias do Alto da Barra 
Público-alvo - Jovem e adulto

22, 23, 24 e 25 setembro (5ªfeira a domingo)

PROGRAMA DE VISITAS ORIENTADAS 

ALGÉS - 22 setembro (5ªfeira) 

Algés – de arrabalde de Lisboa (as Portas de Algés) a zona de 
veraneio dos lisboetas – 10h30

Ponto de encontro: junto ao portão do Palácio Anjos; Orientação de: Célia 
Florêncio Duração aproximada: 1h30

CAXIAS - 23 setembro (6ªfeira) 

1 A Quinta Real de Caxias – um circuito pelo Jardim da Cascata – 
10h30

Ponto de encontro:  Portão principal de acesso ao jardim (defronte da Estação 
da CP Caxias); Orientação de: Alexandra Fernandes Duração aproximada: 
1h30

2 O Forte de S. Bruno – a defesa da Barra do Tejo - 10h30

Ponto de encontro:  portão de acesso ao forte; Orientação de: APAC Duração 
aproximada: 1h00

3 Mosteiro da Cartuxa - Memórias e vestígios dos Monges Brancos 
em Caxias - 14H30

Ponto de encontro:  portão de acesso à igreja da Cartuxa; Orientação de: 
Diogo Lopes Duração aproximada: 1h30

BARCARENA - 24 setembro (sábado) 

1 A Fábrica da Pólvora de Barcarena – um circuito pelo fabrico da 
pólvora negra – 14h30

Ponto de encontro:  Portão principal de acesso à FPB; Orientação de: GAMPN 
Duração aproximada: 1h30

2 Barcarena – memórias de uma vila operária– 10h30

Ponto de encontro:  Centro histórico de Barcarena, Largo 5 de Outubro, junto 
ao chafariz; Orientação de: Alexandra Fernandes Duração aproximada: 1h30

3 O Castro pré-histórico de Leceia – vestígios da ancestralidade de 
Oeiras – 11h00 

A visita inclui deslocação à Fábrica da Pólvora de Barcarena para a 
exposição de arqueologia do CEACO

Ponto de encontro:  Leceia, junto portão de acesso ao Castro; Orientação de: 
CEACO Duração aproximada: 1h30 

OEIRAS - 25 de setembro (domingo) 

1 A Quinta de Cima – percurso de exploração das antigas estruturas 
rurais e de recreio – 10H30

Ponto de encontro:  Portão principal acesso Quinta de Cima localizado na rua 
do Aqueduto Orientação de: Célia Florêncio/GTVC/EM -ACO Duração 
aproximada: 2h30

2 Pelas memórias saloias de Oeiras – as lavadeiras da ribeira da 
Laje - 14H30

Ponto de encontro:  Junto sede da Associação Cultural da Laje Orientação de: 
Virgílio Reis Duração aproximada: 1h30

Público-alvo do programa de visitas - Jovem e adulto. 
Aconselha-se roupa e calçado confortável e água para beber.


