
… subir à Graça para 
ver a procissão do 
Corpus Christi de 
Diamantino Tojal

LISBOA
Como qualquer espaço 

de Lisboa, os “bairros”, 
também a Graça tem 

muitos circuitos possíveis 
e uma história larga de 

séculos.
O passeio de hoje tem como 

objectivo visitar a montagem 
expositiva das centenas e 

centenas de personagens de 
figurado de barro que Diamantino 

Tojal construiu nos Anos 40 do 
século XX a pensar no século XVIII 

de D. João V.

Tendo em conta essa realidade a visitar, 
o percurso escolhido visa dar conta de 

sobreposição de tempos históricos, de 
cariz religioso, político e social do Graça, 
que nos aproximam da exposição.

Vamos começar em São Vicente de 
Fora incluindo visita do seu interior , 
passar pela Voz do Operário, pela Vila 
Berta onde Diamantino Tojal viveu, 
no largo da Graça olhar o magnífico 
Convento, ter no horizonte a pouco 
habitual perspectiva de Lisboa do 
miradouro, entrar na notável Igreja e 
reparar no programa de azulejos azul 
e branco das salas do convento onde, 
numa delas, a exposição de Corpus 
Christi l A procissão do Corpo de 
Deus, está montada, pelo Museu da 
Cidade EFEAC.
No final, almoço no restaurante Via 
Graça a partir do qual se vislumbra 
uma vista maravilhosa para a cidade 
de Lisboa: o castelo, as colinas e o Rio 
Tejo fazem as honras, proporcionando 
uma luz e encanto únicos.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento pelo Prof. António Camões 
Gouveia durante todo o passeio;
• Acompanhamento por um responsável da 
TRYVEL durante todo o passeio;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário 
incluindo a exposição Corpus Christi;
• Almoço com bebidas incluídas;
• Kit de Higiene e Segurança l Saco TRYVEL 
com máscara e gel desinfetante;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designados 
como
 
Nota Importante: 
Aconselhado calçado confortável e cómodo 
para este passeio a pé nesta zona antiga da 
cidade de Lisboa
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12 SETEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

98€

LISBOA 
com ANTÓNIO CAMÕES GOUVEIA

MÍNIMO 20 PESSOAS

HORA DE ENCONTRO: 09H45

LOCAL DE ENCONTRO: IGREJA DE SÃO VICENTE DE FORA

INICIO DO PASSEIO: 10H00


