
(PT) 

• Descobridores Portugueses. Visita a Belém! 

Por mares nunca dantes navegados a expansão marítima portuguesa, que Luís de Camões 
tão bem louvou, foi uma epopeia com muitas datas, muitos locais. Mas quem foram estes 
homens? Que meios tinham para se lançarem nesta aventura? Quais os seus objectivos? E 
quais os verdadeiros motivos dos descobrimentos portugueses? Venha descobrir todos 
estes homens e todas estas histórias numa vista guiada pela história dos Descobrimentos 
Portugueses e, por umas horas, mergulhar na vibrante Lisboa do século XIV e XV. 

14h - encontro em local a definir 
Duração da visita 2h00 
Termino da visita: Mosteiro dos Jerónimos.  

Preço - 16 euros. Caso tenha interesse, inscreva-se na sua área pessoal do website, na zona 
de “inscrições”, no item “Programa Social 6 | Descobridores Portugueses. Visita a Belém!”. 
Inscrições de acompanhantes terão de ser feitas em nome do do participante. 

Uma atividade promovida por:  

(EN)  

• Portuguese Discoverers. Visit to Belém! 

By seas never before navigated the Portuguese maritime expansion, which Luís de Camões 
so well praised, was an epic with many dates, many places. But who were these men? What 
means did they have to start on this adventure? What are your goals? And what are the real 
reasons for the Portuguese discoveries? Come discover all these men and all these stories in 
a guided tour through the history of the Portuguese Discoveries and, for a few hours, 
immerse yourself in the vibrant Lisbon of the XIV and XV century.  

14h. Duration 2h00. Ends on Mosteiro dos Jerónimos. 
Price -16 euros. 
If you have interest, please register on your personal area, on the tab “registrations”, item 
“Social Program 6 | Portuguese Discoverers. Visit to Belém!” The registration of 
accompanying persons must be made through the participant account. 
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