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Sobre o livro 

A origem histórica e mítica, as gentes e os monumentos, 

as crenças e os segredos, os mistérios e as revelações, 

a evolução da cidade rumo ao cumprimento da Utopia 

feita V Império, promessa de Advento repetida de 

Bandarra a Fernando Pessoa, esta é a História não-        

-contada da Capital de Portugal. 

Uma obra destinada a estudiosos ou a curiosos que 

procuram conhecer um pouco mais desta localidade 

milenar, nomeadamente a sua evolução toponímica, a 

relação com o rio Tejo e as sete colinas, os monumentos 

e a sua simbologia, o significado do brasão olisiponense 

e do Jardim Zoológico, os mistérios dos subterrâneos, 

para além de muitos outros segredos escondidos em 

plena vista. 

 

Sobre o autor 

Vitor Manuel Adrião nasceu em Lisboa em 26 de 

Novembro de 1959. Formado em História e Filosofia, 

antiga cadeira de Histórico-Filosóficas da F.L.L., dedica- 

-se há mais de 30 anos à investigação histórica na área 

da simbologia e tradição portuguesa no período me-

dieval, tendo coordenado vários cursos sobre História 

Sagrada de Portugal e visitas de estudo afins patro-

cinadas pela Academia de Letras e Artes e Universidade 

Lusófona. Estudioso da cultura do Termo ou dos Saloios, 

dedicou ao tema dezenas de artigos e vários livros 

publicados. Conferencista e escritor, com mais de 2000 

palestras feitas, centenas de artigos publicados e 40 

livros editados, periodicamente colabora em emissões 

de rádio e televisão, jornais e revistas nacionais e 

estrangeiras. Autor da História Oculta de Portugal e da 

História Secreta do Brasil, editadas em São Paulo, a sua 

prestação cultural ao Brasil valeu-lhe em 2002 receber o 

título perpétuo da Cadeira Histórica e Cultural, certifi-

cando-o Comendador, da Sociedade de Estudos de 

Problemas Brasileiros. Em 2010 o Grande Oriente do 

Brasil concedeu-lhe a medalha e o diploma de Mérito de 

Honra. 

 

Destaques 

Uma obra que revela a Lisboa oculta, uma cidade milenar 

habitada por diversas civilizações que nela deixaram a sua 

marca indelével. 
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