
A Rua Abade Faria é casa para 
muitos lisboetas. Mas é também 
o nome do cientista luso-goês, 
José Custódio Faria, pioneiro 
no estudo científico do hipnotismo. 
Inspirado no Abade Faria, 
o Pavilhão do Conhecimento 
participa nas Festas de Lisboa. 
A rua veste-se a rigor para receber 
o vulto de Abade Faria dando 
a conhecer a sua história 
aos seus moradores e visitantes.

DIAS 28 E 29

EXPOSIÇÃO ITINERANTE
Sabia que... 
Rua Abade Faria

Caminhando pela rua, descubra curiosidades 
sobre a vida e o trabalho de Abade Faria.

DIA 28

CONVERSA  | 18.30−20.00
Abade Faria, o hipnotismo e o nosso cérebro
Heart of Buda − Tattoo Shop, Rua Abade Faria 8A 

José Custódio Faria foi pioneiro no estudo 
científico do hipnotismo. Com o hipnoterapeuta 
Mário Rui Santos e o neurocientista Rui Costa, 
falamos da vida de Abade Faria, do hipnotismo 
e de como a neurociência explica estes estudos.

CINEMA AO AR LIVRE | 21.30−23.30
O Conde de Monte Cristo (2002) 
Quiosque da Alameda

Sabia que Alexandre Dumas usou uma versão 
ficcionada de Abade Faria no seu famoso romance
 “O Conde de Monte Cristo”?

DIA 29

AULA ABERTA | 10.00−11.00
Yoga 
Alameda D. Afonso Henriques

O yoga é uma prática de relaxamento físico, 
mental e espiritual com origem na Índia. 
Traga o seu tapete de yoga ou toalha de praia 
e participe nesta aula com a escola de yoga antigo, 
Ananda Sintra.

PEDDY PAPER | 10.00−16.00
No trilho do Abade 
Recolha o boletim na Rua Abade Faria, 
na mercearia do Sr. Manuel Rodrigues. 
Siga as pistas, preencha−o e deixe−o na Alameda 
com um membro da nossa equipa. 
Às 16h, habilite−se ao sorteio de três bilhetes 
de família para o Pavilhão do Conhecimento.

ACTIVIDADE PARA CRIANÇAS | 10.30−11.00
O que tens na cabeça? 
Farmácia Paes, Rua Abade Faria 22 
Maiores de 6 anos

De que é feito o cérebro? Como funciona?
É como um computador? Descobre a resposta
a estas e muitas outras perguntas.

DEMONSTRAÇÃO E DEGUSTAÇÃO 
DE COMIDA GOESA | 11.30−13.00
Sabores de Goa 
Tasca do Miguel, Rua Egas Moniz 45A

Abade Faria nasceu em Goa a 31 Maio 1746. 
A gastronomia goesa está repleta de especiarias 
e sabores distintos. Mas por que usamos 
especiarias? Será só porque sabem bem? 
Descubra com a Casa de Goa e a investigadora 
Conceição Loureiro Dias do ISA.

VISITA GUIADA | 12.00−12.45
O Instituto Superior Técnico 
Ponto de encontro nas escadas do IST

Conheça melhor a história deste pólo com 102 
anos de investigação científica e tecnológica.

ACTIVIDADES ABERTAS | 15.00−17.00 
Alameda D. Afonso Henriques

Electromagnetismo
Abade Faria foi pioneiro no estudo científico 
do hipnotismo. Nada de fluidos nem forças 
misteriosas. Veja como o electromagnetismo 
também não tem nada de misterioso 
com o Núcleo de Física do IST.

Ciência Fresquinha 
Descubra como a ciência pode ser tão apetecível 
como uma bola de gelado num dia de Verão.

O cérebro 
Investigadores do Dpto. de Neurociências 
do Instituto de Medicina Molecular mostram 
cérebros, jogos e experiências para nos fazer pensar 
sobre o nosso próprio cérebro.

Fonte Luminosa 
Inaugurada na década de 40 para comemorar 
a entrada das águas do vale do Tejo na cidade, 
a Fonte Luminosa rapidamente se tornou 
no ex libris da Alameda. Visite o seu interior 
e seja surpreendido com encontros sonoros 
e performativos.

Skate do Abade
Assista a demonstrações de skate e aprenda alguns 
truques com a SKAPE Skateboard Association!

Carrom
Segundo a tradição já no tempo dos faraós se jogava 
um jogo de tabuleiro com buracos, que depois se foi 
difundido até chegar à India. Participe, a Casa de Goa 
mostra−lhe como se joga.

Rostos da Rua
Pelo fotógrafo Ricardo Junqueira 
A Rua Abade Faria guarda histórias e memórias 
de quem lá vive e trabalha, há muito ou pouco tempo.

BioCantada
Com a coordenação artística de Cláudia Andrade 
e a direcção musical de Kátia Leonardo, o coro 
do Centro de Dia do Alto do Pina irá cantar de alma 
e coração a história de Abade Faria.

VISITA GUIADA | 17.00−18.00
Descobrir o Alto do Pina
Ponto de encontro junto à Fonte Luminosa

Por entre as ruas do Alto do Pina esconde−se 
a história de uma zona de Lisboa muito diferente 
da que hoje vemos. Descubra este bairro com 
o olisipógrafo José Sarmento de Matos.

MÚSICA E DANÇA GOESA | 18.00−19.00
EKVAT
Casa de Repouso da Alameda, Rua Abade Faria 26A 

EKVAT é um grupo de música e danças tradicionais 
de Goa. Em concanim significa "raízes". 
Venha conhecer as raízes de José Custódio Faria 
ao ritmo de sonoridades goesas!

SESSÃO DE RELAXAMENTO | 19.00−19.30
Alameda D. Afonso Henriques

Concentre−se e relaxe com o hipnoterapeuta 
Mário Rui Santos.

FECHO | 19.30−20.00
Projecto Bombrando
Alameda D. Afonso Henriques

Venha brindar ao Abade Faria e à sua rua
aos ritmos do Projecto Bombrando, com bom vinho 
e iguarias goesas.

ACTIVIDADES GRATUITAS
LUGARES LIMITADOS

Mais informações em www.pavconhecimento.pt
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