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No passado dia 4 de novembro, as turmas dos 2.º 
anos dos cursos profissionais Técnico de Turismo 
(PTT) e Técnico de Informática-Sistemas (PTIS) 
dirigiram-se a Lisboa para visitarem vários locais 
de culto de diferentes religiões. 
Pouco depois das oito horas da manhã, as turmas 
saíram da escola com destino a Lisboa para 
visitarem os vários locais de cultos programados 
no âmbito da disciplina de Português. 
Primeiramente, visitaram o templo hindu onde, 
para entrarem, se descalçaram e, seguidamente, 
ouviram a história do templo, da religião, e 
algumas das tradições. Em seguida, visitaram o 
Templo Ismaili onde os alunos foram recebidos e 
guiados por duas senhoras que, ao longo da visita, 
explicaram a origem do templo, a arquitetura do 
mesmo e algumas tradições da religião, 
mostraram os vários locais do templo, como o 
jardim onde as pessoas podem desfrutar do 
silêncio e do barulho da água para esquecerem o 
mundo do trabalho e o stress do dia-a-dia, a sala 
onde se fazem as orações e a sala de conferências. 

O terceiro lugar de culto que visitaram foi a sinagoga, onde os alunos foram recebidos num edifício que se encontrava dentro de 
umas portas (o edifício era escondido). Quando entraram foram guiados para uma sala onde uma senhora explicou a razão do edifício 
ser escondido e não estar construído a direito. Explicou também um pouco da religião israelita e alguns dos seus costumes. No final 
da visita as turmas visitaram a igreja de São Roque e o museu, onde a guia da visita as levou a conhecerem a igreja e a sua história, 
as várias capelas e colocou várias questões que incluíam os temas da religião, arte, entre outros. De seguida as turmas deslocaram-
se para a parte museu, onde observaram várias peças antigas, tais como a maquete da capela, o cálice onde se deita o vinho, que 
se torna em sangue de cristo, e o vaso de comunhão onde se depositam as hóstias, que se tornam em corpo de cristo.  
Terminada a visita, os alunos e as professoras voltaram para a escola bastante mais informados sobre as várias religiões e com muitas 
dúvidas esclarecidas. 
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