
VISITA/ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DESTINATÁRIOS DURAÇÃO
CUSTOS                                                                                     

(IVA incluido)
OBSERVAÇÕES

Da Sabedoria Universal à 

Cidadania Global

No cenário histórico de Mafra no Iluminismo - no Palácio dos Marqueses 

onde D. João V pernoitava e acompanhava a sua Real Obra - encontra-se 

hoje um dos mais avançados e reconhecidos espaços interativos na 

Europa, dedicado aos valores que transcendem culturas e ideologias para 

fundar o desenvolvimento pleno do indivíduo. O Museu dos Valores 

Universais (MVU) coloca os alunos no papel ativo de construção de um 

mundo simulado, dependente das suas sensibilidade, capacidades e 

decisões. 

Alunos de todos os 

anos de ensino                                                
1h - 3h

Preço por aluno:                 

MVU (1h) - 3.50€/aluno (visita reduzida)

MVU (2-3h) - 6.50€/aluno (visita 

completa)

Almoço – 5,50€/aluno (menu completo)

Alojamento no Palácio dos Marqueses – 

12,5€/aluno 

Calçada Real & Almoço 

com D.João V

Disponível gratuitamente para Android e iPhone, a aplicação Eixo Histórico

de Mafra une, num percurso georreferenciado e com áudio guias

incorporados, os pontos histórico-culturais mais importantes da Vila de

Mafra - o Palácio Nacional de Mafra, a Igreja de Santo André e o Palácio

dos Marqueses de Ponte de Lima - percorrendo uma linha reta de cerca de

800 metros pela via que ficou conhecida como a Real Calçada. O Rei D.

João V pernoitava no Palácio dos Marqueses e, caminhando por este

percurso, acompanhava a sua Real Obra. Este é também o percurso que

juntava Baltazar e Blimunda na obra "Memorial do Convento"! Esta visita

permite ainda uma breve experiência interativa no Museu dos Valores

Universais (MVU).

Alunos de todos os 

anos de ensino                                                                                
1h

Preço por aluno:                 

MVU (1h) - 3.50€/aluno (visita reduzida)

Almoço – 5,50€/aluno (menu completo)

Percurso da Calçada Real /Eixo Histórico 

de Mafra – App Gratuita (IOS e Android)

Vieira, Pessoa e Tu! Uma 

Viagem pelo Quinto 

Império de Hoje

Revisitando as obras do Padre António Vieira e de Fernando Pessoa, os 

alunos encontram o seu lugar na construção de um mundo melhor – para 

eles e para a humanidade – vivenciando, através de simuladores 

interativos do Museu dos Valores Universais (MVU), os princípios 

universais e intemporais que fizeram aqueles autores sonhar e que hoje 

podemos pôr em prática.

Alunos de 10º, 11º 

e 12º ano                                                            
1h - 3h

Preço por aluno:                 

MVU (1h) - 3.50€/aluno (visita reduzida)

MVU (2-3h) - 6.50€/aluno (visita 

completa)

Almoço – 5,50€/aluno (menu completo)

Alojamento no Palácio dos Marqueses – 

12,5€/aluno

Memorial do Convento - 

visita conjunta com 

Palácio Nacional de Mafra 

Na noite anterior ao lançamento da primeira pedra do Palácio Convento, 

assim como em muitas outras noites subsequentes, o Rei D. João V 

pernoitava no Palácio dos Marqueses, na Vila Velha, local que juntava 

Baltazar e Blimunda na obra ‘Memorial do Convento’!

Hoje o Palácio dos Marqueses é a Universidade dos Valores com o seu 

Museu dos Valores Universais (MVU) - um dos mais avançados e 

reconhecidos espaços interativos na Europa, dedicado aos valores que 

transcendem culturas e ideologias para fundar o desenvolvimento pleno 

do indivíduo, colocando os alunos no papel ativo de construção de um 

mundo simulado, dependente da sua sensibilidade, capacidades e 

decisões. 

Alunos de 12º ano                                    1h - 3h

Preço por aluno:                 

MVU (1h) - 3.50€/aluno (visita reduzida)

MVU (2-3h) - 6.50€/aluno (visita 

completa)

Almoço – 5,50€/aluno (menu completo)

Alojamento no Palácio dos Marqueses – 

12,5€/aluno

VISITA/ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DESTINATÁRIOS DURAÇÃO
CUSTOS                                                                                     

(IVA incluido)
OBSERVAÇÕES

Palácio Nacional de Mafra

Visita acompanhada à Enfermaria Conventual, Palácio e Biblioteca onde 

serão transmitidas informações históricas sobre o Monumento e as suas 

vivências.

Alunos de todos os 

anos de ensino                                        

e                                            

Público geral

1h30m Visita Generalista

E se Ricardo Reis tivesse 

visitado Mafra…

É uma visita provocadora, que leva os alunos a colocarem-se na pele da 

personagem Ricardo Reis e a conhecer a história de Mafra através dos seus 

olhos.

Alunos de 12º ano 1h30m

Memorial do Convento - Uma 

integração histórica

O objetivo desta visita é levar os alunos à reflexão sobre a História e 

Literatura propondo-lhe diferentes perspectivas sobre o mesmo 

acontecimento histórico- A construção do Convento e Palácio de Mafra. 

Contapondo a obra literária de José Saramago "Memorial do Convento" 

com  a História.

Alunos de 12º ano 1h45m

Padre António Vieira, o 

Barroco da Arte à Literatura

Tendo como ponto de partida o espaço Barroco, fazemos uma viagem pela 

Arte, Ciência e Literatura, da qual o Padre António Vieira é uma das vozes 

que mais se destacou no seu tempo, sendo considerado um visionário pela 

abordagem de temas, ainda hoje, muito actuais.

Alunos de 11º ano 1h30m
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Universidade dos Valores - Palácio dos Marqueses 

Possibilidade de realização de 

visitas conjuntas com Palácio 

Nacional de Mafra (com opção 

almoço e alojamento) - ver 

descrições a), b), c), d) no final 

da tabela.

Fazemos programas 

personalizados para um ou 

mais dias de Atividades. 

Contacte-nos.

Parceria com Palácio Nacional de Mafra

Visitas Temáticas

Preço por pessoa-3.70€                                                         

74,00€ = Custo mínimo obrigatório para 

cada grupo até 20 pessoas.                                           

3,70€ por cada pessoa extra (máximo 30 

por grupo). Bilhete conjunto Palácio 

Nacional e Palácio dos Marqueses: 9.00€

Visitas com 
Interatividade 

Tecnológica 

Opção de Almoço e 
Alojamento no Palácio 

dos Marqueses 
(clicar aqui)

http://www.universidadevalores.org/index.php/pt/visita-virtual/
http://www.universidadevalores.org/index.php/pt/pousada-de-mafra/

