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A Cultura Santa Casa que desejamos 
é um motor de criatividade e inovação, 
de reflexão e reforço do sentido crítico. 
Queremos procurar respostas e não  
impô-las, abrindo portas às comunidades 
que habitam o território vizinho e a cidade.
Em 2012 foi dado um importante passo, 
para alcançarmos esta transformação, com 
a criação da Direção da Cultura da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa,
que vem afirmar a importância fulcral desta 
área numa instituição com 524 anos de 
existência e proporcionar uma mudança  
de sentido no modelo de gestão cultural 
da instituição. 
A ação desenvolvida na área assistencial 
explica que a instituição tenha vindo 
a receber do Estado e de privados, em 
vida e por vontade testamentária, obras 
de arte e edifícios, alguns com elevado 
valor histórico e patrimonial, como a Igreja 
e antiga Casa Professa de São Roque, 
constituindo-se um relevante conjunto 
patrimonial que importa conservar, divulgar 
e colocar à disposição dos cidadãos. 
Ao património material junta-se, com 
igual relevância, o património imaterial, 
constituído por memórias que integram 
identidades múltiplas: da instituição,  
da cidade de Lisboa e do país. De referir 
neste âmbito, a ação social prestada 
em lares, creches, centros de dia e nos 
próprios bairros lisboetas, mas também 
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o monopólio da exploração da Lotaria, 
concedido por decreto régio de D. Maria I  
em 1783, e a criação de outros jogos 
sociais que ocupam um lugar muito 
especial no imaginário nacional, como  
o Totobola.
Este património é conservado, estudado  
e divulgado pela Direção da Cultura que 
tem sob a sua alçada o Museu de  
São Roque, o Arquivo Histórico, a Biblioteca,  
o Centro Editorial e o Serviço de Públicos  
e Desenvolvimento Cultural. 
Partindo do conhecimento aprofundado  
do património da Misericórdia de Lisboa,  
do trabalho em rede com parceiros, 
estamos a dar início a projetos que 
envolvem diretamente a cidadania. 
Contamos consigo na construção de um 
projeto comum.

Cultura Santa Casa:
524 anos de história e arte.
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Aldeia de Santa Isabel

Arquivo Histórico

Biblioteca

Centro de Medicina
de Reabilitação
de Alcoitão

Convento de Santos-o-Novo
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Convento
de São Pedro de Alcântara

Hospital de Sant’Ana

Museu e Igreja de São Roque

Quinta Alegre

Residência Faria Mantero
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15 Fev. | Qua.
10h e 11h30
Museus guardiães  
de memórias 
Visita temática
Museu de São Roque e 
Museu da Guarda Nacional 
Republicana
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

16 Fev. | Qui. 
10h
Os Jogos Sociais
Visita guiada

18 Fev. | Sáb. 
10h
Hospital de Sant’Ana 
Visita guiada
Ciclo Santa Casa Abre Portas

10h
Percurso da Baixa
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

15h
Palácio dos Condes 
de Tomar / Brotéria 
Visita guiada

19 Fev. | Dom. 
10h
Arquivo Histórico, 
Biblioteca e Sala  
de Extrações
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

5 Fev. | Dom. 
10h
Museu e Igreja  
de São Roque
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

11 Fev. | Sáb.
10h e 14h30
A comunicar é que  
a gente se entende
Museu de São Roque e Museu 
das Comunicações
Visita temática
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

15h
Desenhar no Museu
Workshop de desenho 
Adultos e jovens com mais de 
12 anos

12 Fev. | Dom.
10h
Convento de São 
Pedro de Alcântara
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

FEVEREIRO

1 Fev. | Qua. 
13h30
Santa Ana e a Virgem 
Museu de São Roque
Visita temática
Ciclo 1Mês/1Peça

4 Fev. | Sáb. 
10h
O bairro da Prodac 
Itinerário temático
Ciclo Itinerários em Lisboa

10h
Percurso da Mouraria
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

10h
Se Eu Fosse… 
Engenheiro de 
Estruturas
Museu de Engenharia Civil, 
Instituto Superior Técnico, e 
Museu e Igreja de São Roque
Visita e oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 15 anos
Ciclo Se Eu Fosse…
NOTA: Esta atividade tem uma 
segunda parte, dia 11 Fev às 10h

15h
Expedição por Lisboa 
– O bairro da Prodac
Caminhada-atelier 
Famílias com crianças e jovens 
a partir dos 8 anos

calendário
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11 Mar. | Sáb.
10h e 15h
Arte e esplendor  
no tempo de D. João V 
Visita temática
Museu de São Roque e Museu 
Nacional dos Coches
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

10h
Mistérios  
em São Roque
Peddy-paper 
Famílias com crianças dos  
6 aos 15 anos

15h
Se Eu Fosse… 
Viajante
Museu e Igreja de São Roque 
e Museu do Oriente
Visita e oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 12 anos
Ciclo Se Eu Fosse…
NOTA: Esta atividade tem uma 
segunda parte, dia 18 Mar às 15h

12 Mar. | Dom. 
10h
Convento de São 
Pedro de Alcântara
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

14 Mar.| Ter.
10h
Quinta Alegre 
Visita guiada

4 Mar. | Sáb. 
10h
A Boavista
Itinerário temático
Ciclo Itinerários em Lisboa

10h
Percurso da Mouraria
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

10h
Os Tesouros  
do Convento
Peddy-paper 
Famílias com crianças e jovens 
a partir dos 8 anos

15h
Expedição por  
Lisboa - O Calhariz  
de Benfica
Caminhada-atelier 
Famílias com crianças e jovens 
a partir dos 8 anos

5 Mar. | Dom. 
10h
Museu e Igreja  
de São Roque
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

25 Fev. | Sáb. 
10h
Percurso do Chiado 
Itinerário temático 
Ciclo Itinerários da Fé

10h
A brincar construímos 
o passado 
Visita e oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 12 anos

26 Fev. | Dom. 
10h
Quinta Alegre
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

28 Fev. | Ter.
10h
Quinta Alegre 
Visita guiada

MARÇO

1 Mar. | Qua. 
13h30
Retratos de D. João III 
e de D. Catarina  
de Áustria 
Museu de São Roque
Visita temática
Ciclo 1Mês/1Peça
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10h
Desenhar a Cidade. 
Exercícios sobre 
Arquitetura  
e Urbanismo
Museu e Igreja de São Roque
Visita animada com atelier 
Famílias com jovens dos  
10 aos 15 anos

15h
Expedição por Lisboa 
– O bairro Padre Cruz
Caminhada-atelier 
Famílias com crianças e jovens 
a partir dos 8 anos

2 Abr. | Dom. 
10h
Museu e Igreja  
de São Roque
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

5 Abr. | Qua. 
13h30
Descida da Cruz 
Museu de São Roque
Visita temática
Ciclo 1Mês/1Peça

8 Abr. | Sáb.
10h e 15h
Tesouros Sacros 
Visita temática
Museu de São Roque e Museu 
da Sé de Lisboa
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

19 Mar. | Dom. 
10h
Arquivo Histórico, 
Biblioteca e Sala  
de Extrações
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

25 Mar. | Sáb.  
10h
Percurso do Chiado 
Itinerário temático 
Ciclo Itinerários da Fé

26 Mar. | Dom. 
10h
Quinta Alegre
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

ABRIL

1 Abr. | Sáb. 
10h
O bairro Padre Cruz 
Itinerário temático
Ciclo Itinerários em Lisboa

10h
Percurso da Mouraria
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

15 Mar. | Qua.
10h e 15h
Entre Trajes 
e Paramentos 
Visita temática
Museu de São Roque e
Museu Nacional do Traje
Ciclo Museálogos: Diálogos
entre museus 

16 Mar. | Qui.
10h
Os Jogos Sociais
Visita guiada

18 Mar. | Sáb. 
10h
Jazigo  
dos Benfeitores 
Visita guiada
Ciclo Santa Casa Abre Portas

10h
Percurso da Baixa
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

10h
Passeio Sensorial
Quinta Alegre
Visita exploratória 
Famílias com crianças dos  
6 aos 12 anos

15h
Palácio dos Condes 
de Tomar / Brotéria 
Visita guiada
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23 Abr. | Dom. 
10h
Quinta Alegre
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

29 Abr. | Sáb.
8h
A Santa Casa da 
Misericórdia de Évora
Ciclo temático Rotas  
da Misericórdia 

15h
Passeio Sensorial
Quinta Alegre
Visita exploratória 
Famílias com crianças dos  
6 aos 12 anos

30 Abr. | Dom.
14h
A Santa Casa  
da Misericórdia  
de Setúbal
Ciclo temático Rotas  
da Misericórdia 

MAIO

3 Mai. | Qua. 
13h30
Salva 
Museu de São Roque
Visita temática
Ciclo 1Mês/1Peça

16 Abr. | Dom. 
10h
Arquivo Histórico, 
Biblioteca e Sala  
de Extrações
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

19 Abr. | Qua.
10h e 15h
As pestes de Lisboa 
Visita temática
Museu de São Roque e Museu 
da Dermatologia Portuguesa 
Dr. Sá Penella
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

20 Abr. | Qui. 
10h
Os Jogos Sociais
Visita guiada

22 Abr. | Sáb. 
10h
Percurso do Chiado 
Itinerário temático 
Ciclo Itinerários da Fé

10h
Descobrir… Plantas 
em São Roque 
Visita e oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 15 anos
Ciclo Descobrir…

11 Abr. | Ter.
10h
Quinta Alegre 
Visita guiada

15 Abr. | Sáb. 
10h
Aldeia de Santa 
Isabel 
Visita guiada
Ciclo Santa Casa Abre Portas

10h
Percurso da Baixa
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

15h
Palácio dos Condes 
de Tomar / Brotéria 
Visita guiada

15h
Se Eu Fosse… Curador 
de arte
Museu de São Roque  
e Galeria Z.D.B.
Visita e oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 15 anos
Ciclo Se Eu Fosse…
NOTA: Esta atividade tem uma 
segunda parte, dia 22 Abr às 15h
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18 Mai. | Qui. 
10h
Os Jogos Sociais
Visita guiada

19 Mai. | Qui. 
Exposição 
Oito relíquias,
oito santos
e muitas coisinhas
Abertura ao público  

20 Mai. | Sáb. 
10h
Convento
de Santos-o-Novo 
Visita guiada
Ciclo Santa Casa Abre Portas

10h
Percurso da Baixa
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

10h30
Se Eu Fosse… 
Cineasta 
Museu e Igreja de São Roque 
e Cinemateca Júnior
Oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 12 anos
Ciclo Se Eu Fosse…
NOTA: Esta atividade tem uma 
segunda parte, dia 27 Mai às 11h

9 Mai. | Ter.
10h
Quinta Alegre 
Visita guiada

13 Mai. | Sáb.
10h e 15h
Os Jesuítas  
e o Oriente 
Visita temática
Museu de São Roque e Museu 
do Oriente
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

14 Mai. | Dom. 
10h
Convento de São 
Pedro de Alcântara
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

17 Mai. | Qua.
10h e 15h
Azulejaria portuguesa  
do século XVI  
ao século XX 
Visita temática
Museu de São Roque e Museu 
Nacional do Azulejo
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

6 Mai. | Sáb. 
10h
O Bairro da Flamenga 
Itinerário temático
Ciclo Itinerários em Lisboa

10h
Percurso da Mouraria
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

10h
Mistérios na Colina  
de São Roque 
Peddy-paper 
Famílias com crianças até aos 
15 anos

15h
Expedição por Lisboa  
– O bairro da Flamenga
Caminhada-atelier 
Famílias com crianças e jovens 
a partir dos 8 anos

7 Mai. | Dom. 
10h
Museu e Igreja de São 
Roque
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo
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15h
Expedição por Lisboa 
– A Ameixoeira
Caminhada-atelier 
Famílias com crianças e jovens 
a partir dos 8 anos

4 Jun. | Dom. 
10h
Museu e Igreja  
de São Roque
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

7 Jun. | Qua. 
13h30
Par de Tocheiros 
Museu de São Roque
Visita temática
Ciclo 1Mês/1Peça

11 Jun. | Dom. 
10h
Convento de São 
Pedro de Alcântara
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

28 Mai. | Dom. 
10h
Quinta Alegre
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

JUNHO

3 Jun. | Sáb. 
10h
A Ameixoeira 
Itinerário temático
Ciclo Itinerários em Lisboa

10h
Percurso da Mouraria
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

10h
Descobrir… Plantas 
em São Roque 
Visita e oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 15 anos
Ciclo Descobrir…

15h
Palácio dos Condes 
de Tomar / Brotéria 
Visita guiada

21 Mai. | Dom. 
10h
Arquivo Histórico, 
Biblioteca e Sala  
de Extrações
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

25 a 27 Mai. | Qui. a Sáb. 
Open Conventos
Visitas livres e guiadas,
itinerários, cinema

27 Mai. | Sáb. 
10h
Percurso do Chiado 
Itinerário temático 
Ciclo Itinerários da Fé

15h
A brincar construímos 
o passado 
Visita e oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 12 anos
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10h
Desenhar a Cidade. 
Exercícios sobre 
Arquitetura  
e Urbanismo
Museu e Igreja de São Roque
Visita com atelier 
Famílias com jovens dos  
10 aos 15 anos

25 Jun. | Dom. 
10h
Quinta Alegre
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

15h
Se Eu Fosse… 
Figurinista
Museu e Igreja de São Roque 
e Museu Nacional do Traje
Oficina 
Famílias com crianças dos  
6 aos 15 anos
Ciclo Se Eu Fosse…
NOTA: Esta atividade tem uma 
segunda parte, dia 24 Jun às 15h

18 Jun. | Dom. 
10h
Arquivo Histórico, 
Biblioteca e Sala  
de Extrações
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

21 Jun. | Qua. 
10h e 15h
Talha dourada 
Visita temática
Museu de São Roque e 
Museu de Artes Decorativas 
Portuguesas
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

24 Jun. | Sáb. 
10h
Percurso do Chiado 
Itinerário temático 
Ciclo Itinerários da Fé

10h e 15h
Os tronos de Santo 
António 
Visita temática
Museu de São Roque e Museu 
de Lisboa - Santo António
Ciclo Museálogos: Diálogos 
entre museus 

15 Jun. | Qui. 
10h
Os Jogos Sociais
Visita guiada

17 Jun. | Sáb. 
10h
Residência Faria 
Mantero 
Visita guiada
Ciclo Santa Casa Abre Portas

10h
Percurso da Baixa
Itinerário temático  
Ciclo Itinerários da Fé

15h
Palácio dos Condes 
de Tomar / Brotéria 
Visita guiada
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25, 26 e 27 Mai.
Open Conventos 2023

O que têm em comum a 
Assembleia da República, 
o Museu Nacional de Arte 
Antiga, a Cúria Patriarcal 
ou os Armazéns do 
Chiado? Todos já foram 
conventos ou mosteiros. 
Lisboa é pontuada por 
edifícios que outrora 
foram casas de 
comunidades religiosas, 
cada uma com os seus 
fins – a oração, o 
acolhimento, a educação 
–, e que hoje cumprem 
propósitos bem diferentes. 
Venha conhecer estes 
locais em visitas guiadas 
e livres, percursos pela 
cidade e sessões de 
cinema comentadas.  

Entrada gratuita
Acesso condicionado 
durante as celebrações  
no interior das igrejas
Uma parceria Cultura Santa 
Casa, Câmara Municipal de 
Lisboa, Quo Vadis - Turismo 
do Patriarcado de Lisboa 
e Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de 
Lisboa.

Muitas imagens, 
documentos reforçados 
por bolos, acrescidos  
de objetos e gestos... 
Em resultado do trabalho 
laboratorial do reliquiarum, 
neste ensaio expositivo 
iremos mostrar as relíquias 
como componentes da 
paisagem.

Entrada gratuita
De terça-feira a domingo, 
das 10h às 12h e das 
13h30 às 18h (última 
entrada às 17h30).
Acesso condicionado 
durante as celebrações  
na Igreja de São Roque.

19 Mai. | 30 Set.  
Oito relíquias,
oito santos
e muitas coisinhas
Exposição
Galeria de Exposições 
Temporárias do Museu  
de São Roque

No laboratório do projeto 
reliquiarum vão colocar-
se em observação as 
relíquias e os santos. 
Não há relíquias sem 
santos, é verdade! 
Das oito relíquias da 
coleção do Museu de São 
Roque, procuraremos a 
promoção das devoções. 
Dos oito santos vamos 
querer mostrar as 
suas vidas e as suas 
hagiografias.
Não nos chega. 
Precisamos de alargar  
o círculo para explicar. 
Precisamos de mais 
umas coisinhas!

destaques





público adulto
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das instituições que os 
tutelam, desde a proteção 
e defesa dos cidadãos ou 
da guarda de crianças e 
enfermos à defesa nacional. 
Neste Museálogos, venha 
descobrir estes dois 
guardiães de memórias.

Arte e esplendor no 
tempo de D. João V
Museu de São Roque e 
Museu Nacional dos Coches
Visita temática
11 Mar. | Sáb. | 10h (Museu 
de São Roque) e 15h (Museu 
Nacional dos Coches)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu

O Museu de São Roque 
e o Museu Nacional dos 
Coches são dois espaços 
fortemente associados à  
memória do Rei D. João V,  
onde a abordagem da 
História e da História 
da Arte do seu reinado 
se cruza a vários níveis. 
Nestes Museálogos, iremos 
conhecer o património do 
período joanino pertencente 
às coleções de ambos os 
museus, onde se destacam 
a Capela de São João 
Batista, em São Roque,  
e os Coches da Embaixada, 
no Museu dos Coches.

angiológicos, gazetas, 
jornais, selos, cartas de 
jogar, pósteres ou mesmo 
bilhetes da Lotaria Nacional. 
Neste Museálogos, entre 
o Museu de São Roque e o 
Museu das Comunicações, 
venha conhecer connosco 
algumas das histórias e 
suportes empregues na 
informação nacional.

Museus guardiães  
de memórias
Museu de São Roque e 
Museu da Guarda Nacional 
Republicana
Visita temática
15 Fev. | Qua. | 10h (Museu 
de São Roque) 11h30 
(Museu da Guarda Nacional 
Republicana)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu
 
O Museu de São Roque e o 
Museu da Guarda Nacional 
Republicana estão situados 
em edifícios históricos de 
grande valor patrimonial, 
por onde passaram figuras 
incontornáveis da História 
de Portugal, como D. Nuno 
Álvares Pereira ou o Padre 
António Vieira.
Os dois museus conservam 
também a memória das 
missões e compromissos 

MUSEÁLOGOS. 
DIÁLOGOS ENTRE 
MUSEUS

Um tema, dois museus. 
Ciclo de visitas que tem 
como fim pôr em diálogo 
as diferentes perspetivas 
que podemos ter de um 
mesmo tema consoante 
o contexto em que nos 
encontramos.

Inscrição exclusivamente 
válida para as duas partes 
da visita. 
Máx. 30 participantes.

A comunicar é que  
a gente se entende
Museu de São Roque  
e Museu das Comunicações
Visita temática
11 Fev. | Sáb. | 10h (Museu de 
São Roque) 14h30 (Museu 
das Comunicações)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu

Ao longo dos últimos 
cinco séculos, muitos 
foram os meios utilizados 
para promover e divulgar 
grandes eventos, impor 
ideias ou promover 
efemérides, utilizando 
múltiplos suportes, 
tais como panegíricos, 

participação individual
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O Museu de São Roque e 
o Museu da Dermatologia 
Portuguesa Dr. Sá Penella 
albergam nos seus espólios 
múltiplos exemplares da 
memória das diferentes 
pestes e epidemias que 
assolaram a capital, 
os quais recordam as 
dificuldades e os danos 
sentidos pelos lisboetas ao 
longo do tempo, bem como 
as crenças e a procura pelo 
saber médico-científico que 
os ajudaram a aliviar as 
cicatrizes sofridas.   

Os Jesuítas e o 
Oriente 
Museu de São Roque  
e Museu do Oriente
Visita temática
13 Mai. | Sáb. | 10h (Museu  
de São Roque) e 15h  
(Museu do Oriente) 
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu

Desde a sua génese,  
a Companhia de Jesus teve 
uma política de missionação 
universalista e o Oriente 
foi um dos seus destinos 
primordiais. 
O Museu do Oriente e 
o Museu de São Roque 
recordam nas suas coleções 
a relevância que  

Visita temática
8 Abr. | Sáb. | 10h (Museu  
de São Roque) e 15h  
(Museu da Sé de Lisboa)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu

Tanto no Museu de São 
Roque como no Museu do 
Tesouro da Sé, podemos 
encontrar importantes 
coleções de arte sacra.  
É de destacar, no Museu  
de São Roque, a importante 
coleção da Capela de  
São João Batista, e os 
relicários, na sua maioria 
doados por D. João de 
Borja. Na Sé encontramos 
tesouros relacionados 
com o Patriarca de Lisboa 
e com D. João V, com 
destaque para a Custódia 
da Patriarcal.

Participação: 4€ por pessoa.

As pestes de Lisboa
Museu de São Roque e 
Museu da Dermatologia 
Portuguesa Dr. Sá Penella
Visita temática
19 Abr. | Qua. | 10h (Museu 
de São Roque) e 15h 
(Museu da Dermatologia 
Portuguesa Dr. Sá Penella)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu

    
Entre Trajes  
e Paramentos
Museu de São Roque  
e ao Museu Nacional  
do Traje
Visita guiada
15 Mar. | Qua. | 10h (Museu 
de São Roque) 15h (Museu 
Nacional do Traje)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu 

O traje tem evoluído 
ao longo dos séculos, 
acompanhando a mudança 
do gosto. Essa evolução 
está patente na pintura, 
que constitui um importante 
documento para a História 
do Traje. Neste Museálogos, 
em parceria com o Museu 
Nacional do Traje, iremos 
ver peças de vestuário civil 
e religioso, assim como a 
sua representação pictórica 
na época moderna. 
Ponto de encontro: Museu 
de São Roque 

Participação gratuita 
mediante marcação prévia. 
Máx. 30 participantes.  

Tesouros Sacros 
Museu de São Roque e 
Museu da Sé de Lisboa

participação individual
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Talha dourada 
Museu de São Roque e 
Museu de Artes Decorativas 
Portuguesas
Visita temática
21 Jun. | Qua. | 10h (Museu 
de São Roque) e 15h (Museu 
de Artes Decorativas 
Portuguesas)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu

Nesta sessão dos 
Museálogos, conheça a arte 
da talha, civil e religiosa, 
respetivamente no Museu 
de Artes Decorativas 
Portuguesas e na Igreja e 
Museu de São Roque.  

Participação: 6€ por pessoa 

1MÊS/1PEÇA

Ao longo de 2023 iremos 
analisar em detalhe doze 
peças da coleção do 
Museu de São Roque numa 
visita breve, à quarta-feira, 
sempre à hora de almoço. 

Participação gratuita. 
Marcação prévia. Máx. 30 
participantes.
Dur. aprox. 30 min.

Os tronos de Santo 
António
Museu de São Roque e 
Museu de Lisboa - Santo 
António
Visita temática
11 Jun. | Dom. | 10h (Museu 
de São Roque) e 15h (Museu 
de Lisboa - Santo António)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu

Se as memórias 
patrimoniais presentes no 
complexo de São Roque 
são evidentes – como 
demonstram as várias 
esculturas, pinturas e os 
cartazes da lotaria nacional 
– a presença imaterial ao 
culto a Santo António é 
também digna de destaque, 
patente nas memórias dos 
sermões do homónimo 
Padre António Vieira. Já 
no local onde se crê que o 
santo nasceu localiza-se o 
Museu de Lisboa - Núcleo 
de Santo António, o qual, na 
sua extraordinária coleção, 
revela a importância 
social do taumaturgo, que 
ultrapassa claramente o da 
sua exclusividade religiosa.

o Oriente teve na história  
da modernidade europeia.   

Azulejaria 
portuguesa do século 
XVI ao século XX 
Museu de São Roque e 
Museu Nacional do Azulejo
Visita temática
17 Mai. | Qua. | 10h (Museu 
de São Roque) e 15h (Museu 
Nacional do Azulejo)
Dur. aprox. 1h em cada 
Museu

A Igreja de São Roque 
e o Museu Nacional do 
Azulejo são dois locais 
incontornáveis para a 
compreensão do azulejo 
em Portugal. Se em 
São Roque os azulejos 
estão preservados no 
local para onde foram 
concebidos, mantendo-
-se a sua relação com a 
arquitetura, no Museu do 
Azulejo este património 
encontra-se musealizado, 
estabelecendo-se diálogos 
entre peças feitas para 
monumentos diferentes, 
aprofundando-se as 
técnicas de execução e 
traçando-se a história do 
azulejo em Portugal.
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Salva
3 Mai. | Qua. | 13h30

Peça proveniente de uma 
benemerência à SCML, 
de rigoroso trabalho de 
repuxado e cinzelado, esta 
salva ou fruteiro barroco, 
exibe marca de um ourives 
português não identificado 
com uma profusa decoração 
relevada à base elementos 
vegetalistas e zoomórficos, 
mas que testemunha uma 
arte de excelência em 
Portugal.

Par de Tocheiros
7 Jun. | Qua. | 13h30

Par de tocheiros que consta 
da encomenda régia de D. 
João V a Roma do conjunto 
de peças de ourivesaria 
destinado à Capela de São 
João Baptista. Estas peças 
monumentais têm os seus 
desenhos enviados para 
Lisboa, a fim de serem 
aprovados, no mês de 
janeiro de 1745.
Apresentam as marcas 
da constrastaria de Roma 
(chaves cruzadas e umbela) 
e do ourives Giuseppe 
Gagliardi (um sol entre as 
letras G e G).

portuguesa de D. João III 
e a Companhia de Jesus, 
nomeadamente do apoio 
real à construção de Igreja 
e da Casa Professa de São 
Roque.

Descida da Cruz
5 Abr. | Qua. | 13h30

Pintura de autoria e data 
desconhecidas, já esteve 
atribuída ao pintor André 
Gonçalves (1685-1754), 
como sendo uma cópia 
do retábulo tripartido da 
Catedral de Antuérpia, que 
havia sido encomendado 
a Peter Paul Rubens (1577-
-1640), em 1611, pela Guilda 
dos Arquebusier. Coloca- 
-se também a hipótese 
de se tratar de uma cópia 
do estudo para esta obra 
de Rubens, executada 
nos finais do século XVII, 
inícios do século XVIII, 
por um dos seguidores 
deste mestre flamengo, 
como terá acontecido com 
regularidade para outras 
das suas composições.

Santa Ana e a Virgem 
1 Fev. | Qua. | 13h30

Esta escultura portuguesa 
da primeira metade do 
século XVII, de notável 
qualidade, promove 
a importância que a 
Companhia de Jesus teve 
em aproximar os fiéis de 
Santa Ana, destacando-
-lhe a sua importância 
na educação e pureza 
enquanto mãe de Maria. 
De madeira dourada e 
policromada, vem referida 
no Inventário da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, 
como estando situado na 
“Casa da Fazenda”, espaço 
contíguo à Sacristia da 
Igreja de São Roque.

Retratos de D. João III  
e de D. Catarina  
de Áustria
1 Mar. | Qua. | 13h30

Par de retratos, 
provenientes da antiga 
Casa Professa de São 
Roque, reveste-se de 
particular importância no 
contexto da coleção de 
pintura do Museu de São 
Roque, por constituir um 
testemunho das estreitas 
ligações entre a corte 

participação individual



27

térreo ou com dois pisos 
onde se distribuíam 
serviços variados e 
espaços ajardinados. Estas 
estruturas mantêm-se 
intactas na atualidade, 
ainda que cumprindo outras 
funções. A aldeia inclui 
uma escola de formação 
profissional e um lar de 
idosos. 
 
Ponto de encontro: 
Avenida dos Combatentes, 
Albarraque, Sintra

Convento  
de Santos-o-Novo
20 Mai. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

A construção deste 
convento iniciou-se em 
1609, no reinado de Filipe II 
de Portugal, sob a direção 
de D. Cristóvão de Moura, 
Vice-Rei e valido de Filipe 
II. Destacam-se, no seu 
interior, o claustro, o de 
maior área coberta da 
Península Ibérica, e a igreja, 
ricamente decorada com 
talha dourada e azulejos 
barrocos.

Ponto de encontro: Pátio 
das Comendadeiras de 
Santos, Lisboa 

Jazigo dos Benfeitores
18 Mar. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

Jazigo neomanuelino, 
ricamente trabalhado, 
projetado pelo arquiteto 
Adães Bermudes e 
construído entre 1906 e 
1909, para albergar os 
restos mortais daqueles 
que em vida haviam 
apoiado a Misericórdia de 
Lisboa. 

Ponto de encontro: Porta 
principal do Cemitério do 
Alto de S. João

Aldeia de Santa 
Isabel 
Visita guiada
15 Abr. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

Conjunto arquitetónico 
situado em Albarraque que 
recria uma aldeia saloia. 
Planeado como orfanato- 
-escola, foi construído nas 
décadas de 30 e 40 do 
século XX, sob a orientação 
do arquiteto António 
Lino. Incluía uma pequena 
igreja, um teatro-ginásio, 
um quartel de bombeiros, 
pequenas casas de piso 

SANTA CASA ABRE 
PORTAS

Em 2023, a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa 
abre as portas de doze 
imóveis que integram o 
seu património ou que 
estão entregues à sua 
responsabilidade. Cada 
mês, um edifício diferente. 

Participação gratuita. 
Marcação prévia. Máx. 30 
participantes.

Hospital de Sant’Ana
18 Fev. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 2h

O antigo Sanatório de 
Sant’Ana foi fundado 
no início do século XX 
para apoiar crianças com 
tuberculose. Totalmente 
financiado pelas famílias 
Chamiço e Biester, foi 
legado à Santa Casa em 
1913, assegurando-se 
assim a continuação do 
seu funcionamento até aos 
nossos dias. 

Ponto de encontro: porta 
principal da Capela do 
Hospital de Sant’Ana
Dur. aprox. 1h30
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A Boavista
4 Mar. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

De antigo lugar saloio às 
portas de Lisboa, atravessar 
a freguesia de Benfica é 
percorrer vários séculos 
de memórias, mudanças e 
transformações materiais 
e sociais. O itinerário 
atravessa muitos dos 
lugares que as marcam 
a Misericórdia de Lisboa 
esteve presente no 
território ao longo do 
tempo, apoiando as suas 
populações.  Atualmente a 
SCML tem nesta zona um 
Centro Social Polivalente. 
 
Ponto de encontro: Portas 
de Benfica 

O Bairro Padre Cruz 
1 Abr. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

Historicamente lugar rural e 
de grandes igrejas e quintas 
senhoriais, a urbanidade 
de Carnide sofreu uma 
profunda transformação 
nas últimas décadas face 
à explosão demográfica, e 
é hoje um dos lugares de 
maior juventude, dinâmica 
criativa e densidade 

percorremos um território 
com uma identidade única, 
resultado da ação conjunta 
de vários agentes, um dos 
quais a Misericórdia de 
Lisboa.

Participação gratuita. 
Marcação prévia. Máx. 30 
participantes.

O Bairro da Prodac
4 Fev. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

Outrora local de quintas 
e palácios de veraneio, 
Marvila recebeu, a partir 
da segunda metade do 
século XIX, vários tipos de 
indústria. No século XX o 
crescimento demográfico 
levou ao aumento de 
bairros desordenados, mas 
também a experiências 
pioneiras na entreajuda 
entre moradores e projetos 
de autoconstrução. 
Surgiu assim a 
PRODAC (Associação 
de Produtividade de 
Autoconstrução).  

Ponto de encontro: Praça 
David Leandro da Silva

Residência  
Faria Mantero 
17 Jun. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

Edifício projetado pelo 
arquiteto Vasco Regaleira, 
construído no âmbito do 
plano de urbanização da 
encosta do Restelo, do 
final da década de 30 do 
século XX. Trata-se de um 
exemplar do revivalismo que 
caraterizou a arquitetura 
portuguesa dos anos 
40, evocativa dos então 
considerados momentos 
áureos da Nação: a 
fundação, a época medieval 
e a expansão ultramarina. 

Ponto de encontro: Praça 
de Diu, n.º 3

ITINERÁRIOS 

Itinerário em Lisboa
Ciclo de itinerários que 
visa dar a conhecer o 
património e a ação 
que a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa tem 
desenvolvido ao longo 
da sua história com as 
populações da cidade, em 
particular nos domínios do 
apoio social, educação e 
saúde. Em cada itinerário 
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A Santa Casa da 
Misericórdia de Évora
29 Abr. | Sáb. | 8h-18h

Nesta deslocação à milenar 
cidade de Évora iremos 
descobrir a história, o 
património e a atuação da 
Misericórdia local, fundada 
ainda no século XV.

Ponto de encontro: 
Churrasqueira do Campo 
Grande

A Santa Casa  
da Misericórdia  
de Setúbal
30 Abr. | Dom. | 14h-18h

Em abril venha conhecer 
os lugares e as memórias 
Santa Casa da Misericórdia 
de Setúbal.

Ponto de encontro: Estação 
de Comboios de Setúbal

Itinerários da Fé
Esta iniciativa, organizada 
pelo Quo Vadis - Turismo 
do Patriarcado de Lisboa 
em colaboração com a 
Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, visa estabelecer 
o diálogo entre a fé e 

A Ameixoeira
3 Jun. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

O lugar da Ameixoeira situa-
-se no que era chamado 
o “termo de Lisboa”, que 
separava a concelhia da 
cidade de Lisboa da sua 
zona norte. A Misericórdia 
de Lisboa desenvolve um 
trabalho de proximidade 
com as populações deste 
território, tendo aí instalado 
um centro comunitário com 
várias valências.

Ponto de encontro: Jardim 
de Santa Clara 

Rotas da Misericórdia
Rotas pelo território 
nacional à descoberta do 
vasto património material 
e imaterial que, ao longo 
de mais de cinco séculos, 
foi edificado e reunido 
pelas Misericórdias 
Portuguesas, relevando o 
seu significado histórico e 
o seu cruzamento com as 
vicissitudes e desígnios do 
País e do mundo. 

demográfica da Capital, 
como se pode atestar 
percorrendo o Bairro Padre 
Cruz, onde a Misericórdia 
tem um Centro Social 
Polivalente, entre outros 
equipamentos. 
 
Ponto de encontro: Largo 
da Luz

O Bairro da Flamenga 
6 Mai. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 1h30

Zona da cidade de natureza 
heterógena, foi outrora um 
lugar campesino anexo ao 
centro urbano de Lisboa, 
como demonstram as 
Quintas das Teresinhas, da 
Bela Vista, dos Passarinhos 
e, claro, da Flamenga, 
albergando hoje pessoas  
de diferentes proveniências.  
A Misericórdia de Lisboa 
tem neste território um 
Centro Comunitário com 
várias valências. 
 
Ponto de encontro: Centro 
Comunitário da Flamenga, 
SCML
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PATRIMÓNIO  
AO DOMINGO

Ao domingo é possível 
conhecer melhor alguns 
dos espaços emblemáticos 
do património histórico e 
artístico da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, em 
contexto de visita guiada.

Participação gratuita. 
Marcação prévia. Máx. 30 
participantes.

Igreja e Museu de São 
Roque
5 Fev. / 5 Mar. / 2 Abr. / 7 Mai. / 
4 Jun. | 1.º Dom. do mês | 10h
Dur. aprox. 1h30

Edificada na segunda 
metade do século XVI, a 
antiga Casa Professa de 
São Roque foi o principal 
edifício jesuíta em solo 
português até 1759. Obra-
-prima da História da Arte, 
destaca-se o conjunto de 
pintura, azulejaria, talha 
dourada e relicários, bem 
como a célebre Capela de 
São João Batista. 

Percurso da Baixa
Percurso pedestre
18 Fev. / 18 Mar. / 15 Abr. /  
20 Mai. / 17 Jun. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 2h30

Neste itinerário visitamos 
a Sé de Lisboa, a Igreja 
da Madalena, a Igreja da 
Conceição Velha, a Igreja de 
São Nicolau e a Ermida de 
Nossa Senhora da Oliveira. 

Ponto de encontro: Largo 
da Sé de Lisboa

Percurso do Chiado 
Percurso pedestre
25 Fev. / 25 Mar. / 22 Abr. /  
27 Mai. / 24 Jun. | Sáb. | 10h
Dur. aprox. 2h30

Este percurso inclui a visita 
às Igrejas de São Roque,  
do Loreto, da Encarnação  
e dos Mártires. 

Ponto de encontro: Museu 
de São Roque 

a herança cultural da 
cidade. Os participantes 
são convidados a fazer 
um percurso pedestre, 
na zona nobre da 
capital, atentos à 
dimensão arquitetónica e 
monumental da fé cristã.

Participação gratuita. 
Marcação prévia. Máx. 30 
participantes.
Marcações: Quo Vadis - 
Turismo do Patriarcado  
de Lisboa - 21 887 95 49 / 
turismo@quovadislisboa.com

Percurso da Mouraria
Percurso pedestre
4 Fev. / 4 Mar. / 1 Abr. / 6 Mai.  
/ 3 Jun. | Sáb. | 10h 
Dur. aprox. 2h30

Este passeio permite 
conhecer as igrejas de 
Nossa Senhora da Saúde, 
do Senhor Jesus da Boa 
Sorte e Via Sacra, do 
Socorro, de São Lourenço  
e de São Cristóvão.

Ponto de encontro: Igreja de 
Nossa Senhora da Saúde
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VISITAS TEMÁTICAS

Em dias fixos do mês é 
possível visitar alguns 
espaços patrimoniais da 
Misericórdia de Lisboa, sob 
perspetivas relacionadas 
com a história da 
instituição e da cidade.

Participação gratuita. 
Marcação prévia. Máx. 30 
participantes.

Os Jogos Sociais
16 Fev. / 16 Mar. / 20 Abr. /  
18 Mai. / 15 Jun. | Qui. | 10h
Dur. aprox. 1h30

O tema dos Jogos Sociais, 
pela sua abrangência, 
permite uma abordagem 
muito rica da história da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, que recebeu  
em 1783, por decreto régio 
da Rainha D. Maria I,  
a concessão das Lotarias. 
Este jogo de carácter 
social constituía e 
continua a constituir um 

dos séculos XIX, XX e XXI, 
essencialmente sobre as 
áreas de atuação da SCML, 
e na Sala de Extrações 
da Lotaria Nacional, 
instalada num dos pátios 
seiscentistas da Casa 
Professa de São Roque, 
desde 1903 que a sorte 
“anda à roda”.  

Quinta Alegre 
26 Fev. / 26 Mar. / 23 Abr. / 
28 Mai. / 25 Jun. | 4.º Dom. 
do mês | 10h
Dur. aprox. 1h30

Quinta de recreio do século 
XVIII, mandada construir 
por Manuel Telles da Silva, 
1.º Marquês de Alegrete. 
Classificada como Imóvel 
de Interesse Público, este 
edifício e a sua envolvente 
de jardim configuram 
o exemplo de uma das 
mais requintadas quintas 
de recreio barrocas dos 
arredores de Lisboa. No 
seu interior destaca-se 
um notável conjunto de 
pintura mural. Reabilitado 
pela Santa Casa, o palácio 
assumiu funções lúdico- 
-recreativas, tendo também 
sido construída uma 
Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas.

Convento de São 
Pedro de Alcântara
12 Fev. / 12 Mar. / 14 Mai. /  
11 Jun. | 2.º Dom.  
do mês | 10h 
Dur. aprox. 1h30

Fundado em 1670 pelo 
Marquês de Marialva, em 
cumprimento de um voto 
feito 5 anos antes, na 
Batalha dos Montes Claros, 
o Convento de São Pedro 
de Alcântara preserva 
um importante conjunto 
de azulejaria e pintura. 
Destaca-se a Capela dos 
Lencastres, obra-prima da 
pedraria barroca.  

Arquivo Histórico, 
Biblioteca e Sala de 
Extrações da SCML
19 Fev. / 19 Mar. / 16 Abr. /  
21 Mai. / 18 Jun. | 3.º Dom.  
do mês | 10h
Dur. aprox. 1h30

Nesta visita, iremos 
conhecer três importantes 
espaços diretamente 
ligados à história e 
ação da Santa Casa: o 
Arquivo Histórico garante 
a guarda, conservação 
e disponibilização dos 
arquivos da instituição; 
a Biblioteca reúne 
coleções bibliográficas 
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Palácio dos Condes 
de Tomar/Brotéria
18 Fev. / 18 Mar. / 15 Abr. /  
20 Mai. / 17 Jun. | Sáb. | 15h
Dur. aprox. 1h30

O Palácio dos Condes de 
Tomar foi construído na 
segunda metade do século 
XIX sobre estruturas pré- 
-existentes, como 
residência de António 
Bernardo da Costa Cabral, 
primeiro Marquês de Tomar. 
Em 1970 foi adquirido 
pela Câmara Municipal de 
Lisboa, que ali instalou a 
Hemeroteca. Desde 2020 
alberga a Comunidade 
Brotéria, da Companhia 
de Jesus, uma casa que é 
também um centro cultural 
aberto ao público, com uma 
biblioteca – cerca 150.000 
monografias e mais de 200 
publicações periódicas – 
particularmente valiosa 
no campo da Teologia, 
Filosofia, Literatura e 
História, com destaque 
para a história da 
Companhia de Jesus. 

suporte fundamental do 
cuidado prestado pela 
instituição em prol dos 
mais desprotegidos. Serão 
visitadas a primeira e a 
atual Sala de Extrações 
da Lotaria e apresentados 
documentos históricos 
relacionados com o jogo. 

Quinta Alegre 
28 Fev. / 14 Mar. / 11 Abr. /  
9 Mai. | Ter. | 10h
26 Fev. / 26 Mar. / 23 Abr. /  
28 Mai. / 25 Jun. | Dom. | 10h
Dur. aprox. 1h30

Quinta de recreio do século 
XVIII, mandada construir 
por Manuel Telles da Silva, 
1.º Marquês de Alegrete. 
Classificada como Imóvel 
de Interesse Público, este 
edifício e a sua envolvente 
de jardim e mata configuram 
o exemplo de uma das 
mais requintadas quintas 
de recreio barrocas dos 
arredores de Lisboa. No 
seu interior destaca-se 
um notável conjunto de 
pintura mural. Reabilitado 
pela Santa Casa, o palácio 
assumiu funções lúdico- 
-recreativas, tendo também 
sido construída uma 
Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas.
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Quinta Alegre

Quinta de recreio do século 
XVIII, mandada construir 
por Manuel Telles da Silva, 
1.º Marquês de Alegrete. 
Classificada como Imóvel 
de Interesse Público, este 
edifício e a sua envolvente 
de jardim e mata configuram 
o exemplo de uma das 
mais requintadas quintas 
de recreio barrocas dos 
arredores de Lisboa. No 
seu interior destaca-se 
um notável conjunto de 
pintura mural. Reabilitado 
pela Santa Casa, o palácio 
assumiu funções lúdico- 
-recreativas, tendo também 
sido construída uma 
Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas.

Convento 
de Santos-o-Novo

A construção deste 
convento iniciou-se em 
1609, no reinado de Filipe II 
de Portugal, sob a direção 
de D. Cristóvão de Moura, 

Convento de São Pedro 
de Alcântara

Fundado em 1670 pelo 
Marquês de Marialva, em 
cumprimento de um voto 
feito cinco anos antes, na 
Batalha dos Montes Claros, 
o Convento de São Pedro 
de Alcântara preserva 
um importante conjunto 
de azulejaria e pintura. 
Destaca-se a Capela dos 
Lencastres, obra-prima da 
pedraria barroca. 

Hospital de Sant’Ana

O antigo Sanatório de 
Sant’Ana foi fundado 
no início do século XX 
para apoiar crianças com 
tuberculose. Totalmente 
financiado pelas famílias 
Chamiço e Biester, foi 
legado à Santa Casa em 
1913, assegurando-se 
assim a continuação do 
seu funcionamento até aos 
nossos dias. 

VISITAS GUIADAS 
AO PATRIMÓNIO DA 
SCML 

A Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa 
integra no seu património 
alguns edifícios com 
destacado valor histórico  
e artístico. É possível 
visitá-los em grupo.

Participação gratuita 
mediante marcação 
prévia. Min 10, Máx. 30 
participantes.
Idiomas: português, inglês e 
espanhol.

Igreja e Museu de São 
Roque

Edificada na segunda 
metade do século XVI, a 
antiga Casa Professa de 
São Roque foi o principal 
edifício jesuíta em solo 
português até 1759. Obra-
-prima da História da Arte, 
destaca-se o conjunto de 
pintura, azulejaria, talha 
dourada e relicários, bem 
como a célebre Capela de 
São João Batista. 

grupos organizados
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a concessão das Lotarias. 
Este jogo de carácter 
social constituía e 
continua a constituir um 
suporte fundamental do 
cuidado prestado pela 
instituição em prol dos 
mais desprotegidos. Serão 
visitadas a primeira e a 
atual Sala de Extrações 
da Lotaria e apresentados 
documentos históricos 
relacionados com o jogo.

Literatura portuguesa 
em São Roque 
Museu de São Roque

Projeto em que se pretende 
partilhar a obra literária 
de autores portugueses, 
tanto poesia como prosa, 
e fomentar o gosto 
pela literatura, dando a 
conhecer, ao mesmo tempo, 
o acervo da Igreja e do 
Museu de São Roque. As 
palavras de autores como 
Camões, Padre António 
Vieira, Eça de Queirós, 
Fenando Pessoa, Sophia de 
Mello Breyner, entre outros, 
conduzem os alunos pelo 
museu.

aberto ao público, com uma 
biblioteca – cerca 150.000 
monografias e mais de 200 
publicações periódicas – 
particularmente valiosa no 
campo da Teologia, Filosofia, 
Literatura e História, com 
destaque para a história da 
Companhia de Jesus.

VISITAS TEMÁTICAS

A Cultura Santa Casa 
disponibiliza um conjunto 
de visitas dedicadas a 
temas que partem do 
seu acervo patrimonial e 
histórico.

Participação gratuita 
mediante marcação prévia
Min 10, Máx. 30 
participantes.

Os Jogos Sociais
Museu de São Roque, 
Arquivo Histórico da SCML e 
sala de extrações da Lotaria

O tema dos Jogos Sociais, 
pela sua abrangência, 
permite uma abordagem 
muito rica da história da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, que recebeu em 
1783, por decreto régio da 
Rainha D. Maria I,  

Vice-Rei de então e valido 
de Filipe II. Destacam-se, 
no seu interior, o claustro, 
o de maior área coberta da 
Península Ibérica, e a igreja, 
ricamente decorada com 
talha dourada e azulejos 
barrocos.
Esta visita tem o custo 
de 5€ por pessoa, valor 
que reverte a favor da 
Irmandade de Nosso Senhor 
dos Passos do Convento de 
Santos-o-Novo.

Brotéria / Palácio do 
Marquês de Tomar 

O Palácio do Marquês de 
Tomar foi construído na 
segunda metade do século 
XIX, sobre estruturas pré-
existentes, como residência 
de António Bernardo da 
Costa Cabral, primeiro 
Marquês de Tomar. Em 
1970 foi adquirido pela 
Câmara Municipal de 
Lisboa, que ali instalou a 
Hemeroteca. Desde 2020 
alberga a Comunidade 
Brotéria, da Companhia 
de Jesus, uma casa que é 
também um centro cultural 

grupos organizados
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fotografias, cartas, bilhetes 
de espetáculos ou de avião, 
um autógrafo de alguém 
famoso. Todos estes 
documentos são frágeis e 
difíceis de preservar. Como 
conseguir preservá-los? 
Que conselhos nos dão 
os especialistas nesse 
sentido? Como podemos 
organizar o nosso arquivo 
pessoal? Nesta visita ao 
Arquivo Histórico da SCML 
serão dadas estas e outras 
respostas.

Ecologia e 
pensamento 
franciscano
Convento de São Pedro de 
Alcântara

O pensamento franciscano 
é profundamente inspirador 
na procura de um modo de 
vida alternativo, assente 
no uso responsável dos 
recursos naturais e na 
promoção do bem-estar 
universal. A crise ecológica 
é um problema global que 
tem na sua base a questão 
da justiça, da igualdade, 
dos direitos humanos 
e do respeito para com 
a natureza. Conheça o 
convento franciscano de 
São Pedro de Alcântara e 
venha refletir sobre este 
tema tão importante da 
atualidade. 

Arquivos, 
salvaguarda de 
memórias
Arquivo Histórico da SCML 

Os arquivos são locais onde 
se preservam memórias. 
Exemplo disso são os 
documentos que cada um 
guarda em casa sejam 

A santo que não 
conheço… não lhe 
rezo nem lhe ofereço
Museu de São Roque

Atividade que aborda o 
acervo do Museu de São 
Roque na perspetiva 
das ciências sociais e 
da religiosidade popular, 
entendida enquanto 
fenómeno social e 
antropológico. Esta 
exploração temática 
salienta as possíveis 
relações afetivas e 
emocionais do visitante 
com as peças expostas 
e trabalha elementos 
da memória, individual e 
coletiva. Após a visita ao 
museu e à igreja, o grupo 
será convidado a partilhar 
memórias, conhecimento 
e experiências ligados à 
religiosidade popular.

grupos organizados
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famílias
com crianças
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Viajante
Museu e Igreja de São 
Roque e Museu do Oriente
Visita e oficina para famílias 
com crianças dos 6 aos  
12 anos
11 Mar. | Sáb. | 15h (Museu  
e Igreja de São Roque)
18 Mar. | Sáb. | 15h (Museu 
do Oriente)
Dur. aprox.  1h30 cada 
sessão

O que levamos numa 
viagem? Será que todas as 
bagagens são iguais? Que 
esperanças e recordações 
cabem na mesma? Como 
seria uma bagagem de um 
viajante de há quinhentos 
anos? E a tua, se fosses 
viajante, o que levarias? 
A partir de algumas obras 
de arte do Museu de São 
Roque e Museu do Oriente 
vamos encontrar linhas 
comuns que atravessam 
oceanos e continentes. 
Falaremos destas viagens, 
dos objetos transportados 
e das influências artísticas 
trocadas entre os viajantes 
e os povos locais.

Engenheiro de 
Estruturas
Museu de Engenharia Civil, 
Instituto Superior Técnico, 
e Museu e Igreja de São 
Roque
Visita e oficina para famílias 
com crianças dos 6 aos  
12 anos
4 Fev. | Sáb. | 10h (Museu de 
Engenharia Civil, Instituto 
Superior Técnico)
11 Fev. | Sáb. | 10h (Igreja  
e Museu de São Roque)
Dur. aprox.  1h30 cada 
sessão

Os edifícios podem ser 
construídos para resistir 
aos sismos? Sim! Para tal 
é necessário intervir nos 
edifícios antigos antes que 
ocorra um sismo, para evitar 
danos graves e projetar 
os novos de uma forma 
inteligente. Começaremos 
no Instituto Superior 
Técnico para perceber 
como se comportam as 
estruturas, quais os efeitos 
de um sismo e o que 
podemos fazer para minorar 
os danos. No sábado 
seguinte vamos até à Igreja 
de São Roque, espaço 
construído no século XVI 
que resistiu ao terramoto de 
1755 graças ao seu projeto 
de engenharia.

SE EU FOSSE… 

Visitas divididas em dois 
momentos e dois espaços 
que têm como fim pôr 
em diálogo as diferentes 
perspetivas que podemos 
ter de um mesmo ofício, 
consoante o contexto em 
que nos encontramos.  
A famílias são desafiadas 
a encarnar o papel de 
profissionais: arquitetos, 
engenheiros, cineastas, 
geógrafos, entre muitas 
outras. Cada mês um ofício 
e um espaço cultural novo.  

Participação gratuita 
mediante marcação prévia. 
Máx. 20 participantes.
Inscrição exclusivamente 
para as duas sessões.
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Figurinista
Museu de São Roque e 
Museu Nacional do Traje
Oficina para famílias com 
crianças dos 6 aos 12 anos
17 Jun. | Sáb. | 15h (Museu 
de São Roque)
24 Jun. | Sáb. | 15h (Museu 
Nacional do Traje)
Dur. aprox.  1h30 cada 
sessão

Atividade que procura 
estabelecer uma ponte 
entre as coleções de 
têxteis dos dois museus, 
promovendo o diálogo, a 
reflexão e a criatividade 
relativamente ao fenómeno 
do vestir e à sua relação 
com diferentes contextos 
histórico-geográficos, 
socioeconómicos e político-
culturais. Como eram os 
trajes no século XVIII? a 
sua decoração e quais os 
materiais que se utilizavam? 
A partir destas descobertas 
vamos imaginar que 
estamos numa peça de 
teatro ou fazemos parte 
de um filme e temos de 
desenhar e construir, com a 
ajuda de papeis e tecidos, 
as roupas dos atores.

Cineasta 
Museu e Igreja de São 
Roque e Cinemateca Júnior
Oficina para famílias com 
crianças dos 6 aos 12 anos
20 Mai. | Sáb. | 10h30 (Museu 
e Igreja de São Roque)
27 Mai. | Sáb. | 11h 
(Cinemateca Júnior)
Dur. aprox.  1h30 cada 
sessão

Um conjunto de quatro 
tábuas pintadas, do século 
XVI, que se encontram 
expostas no Museu de 
São Roque serve de base 
para desenvolver um guião 
para um pequeno filme de 
animação.
Esta atividade decorre em 
dois momentos distintos. 
Num primeiro momento, 
no Museu de São Roque, 
as crianças entram em 
contacto com a obra de 
arte, desvendando as 
suas histórias e os seus 
significados, para depois 
construírem uma nova 
história para as suas 
personagens. O segundo 
momento decorre na 
Cinemateca Júnior. Aqui, 
as personagens e histórias 
imaginadas ganham vida, 
recorrendo a técnicas de 
animação em stop motion.

Curador de arte
Museu de São Roque e 
Galeria Z.D.B.: Rua da 
Barroca 59, Lisboa
Visita e oficina para famílias 
com crianças dos 6 aos 15 
anos
15 Abr. | Sáb. | 15h (Museu de 
São Roque)
22 Abr. | Sáb. | 15h (Galeria 
Z.D.B.)
Dur. aprox.  1h30 cada 
sessão

Atividade dirigida a famílias 
com crianças e jovens 
onde vamos projetar uma 
exposição, escolhendo 
o tema, obras a expor e 
construção da maquete. 
Num primeiro momento 
vamos tomar contacto com 
a exposição permanente 
do Museu de São Roque e 
um modo mais clássico de 
apresentar as obras de arte. 
O sábado seguinte será na 
Galeria ZDB onde vamos 
descobrir uma exposição 
de arte contemporânea 
e diferentes maneiras de 
expor recorrendo a outras 
tecnologias. 
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A Ameixoeira
Caminhada-atelier para 
famílias com crianças e 
jovens a partir dos 8 anos
3 Jun. | Sáb. | 15h
Dur. aprox.  1h30

Ponto de encontro: Jardim 
de Santa Clara.

WORKSHOPS 
ARTÍSTICOS

Participação gratuita 
mediante marcação prévia. 
Máx. 20 participantes.

Desenhar no Museu
Adultos e jovens com mais 
de 12 anos
11 Fev. | Sáb. | 15h
Dur. aprox.  1h30

Workshop intensivo de 
desenho para aqueles que, 
com ou sem experiência, 
procuram na prática do 
desenho uma ou outra 
forma de entender a 
realidade circundante e que 
querem descobrir, através 
da observação e registo, 
segredos e pormenores 
desconhecidos do Museu 
de São Roque.

O Calhariz de Benfica
Famílias com crianças e 
jovens a partir dos 8 anos
4 Mar. | Sáb. | 15h
Dur. aprox.  1h30

Ponto de encontro: Estação 
ferroviária de Benfica

O bairro Padre Cruz
Famílias com crianças e 
jovens a partir dos 8 anos
1 Abr. | Sáb. | 15h
Dur. aprox.  1h30

Ponto de encontro: Largo 
da Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima, Rua Rio Ave, 
Bairro Padre Cruz

O bairro da Flamenga
Caminhada-atelier para 
famílias com crianças e 
jovens a partir dos 8 anos
6 Mai. | Sáb. | 15h
Dur. aprox.  1h30

Ponto de encontro: Metro 
da Bela Vista (saída da Av. 
Francisco Salgado Zenha)

PASSEIOS 

Passeio sensorial 
Famílias com crianças dos  
6 aos 12 anos
18 Mar. | Sáb. | 10h
29 Abr. | Sáb. | 15h
Dur. aprox.  1h30

Visita exploratória ao jardim 
da Quinta Alegre e sua área 
envolvente com recurso aos 
sentidos. Os participantes 
são convidados a conhecer 
o espaço através do tato, 
do cheiro, dos ouvidos e do 
olhar, e a registar as suas 
experiências num diário, 
que será a memória física 
de uma vivência sensorial 
única.

Ponto de encontro: Campo 
das Amoreiras, n. 94, 
Charneca do Lumiar

Participação gratuita 
mediante marcação prévia. 
Máx. 20 participantes.

O bairro da PRODAC
Famílias com crianças e 
jovens a partir dos 8 anos
4 Fev. | Sáb. | 15h
Dur. aprox.  1h30

Ponto de encontro: Praça 
David Leandro da Silva.
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Os Tesouros do 
Convento
Famílias com crianças e 
jovens a partir dos 8 anos 
4 Mar. | Sáb. | 10
Dur. aprox.  1h30

Através de uma sequência 
de pequenos sinais vamos 
descobrir alguns recantos 
de um convento único na 
cidade de Lisboa. Da Capela 
dos Lencastres, repleta 
de pormenores em pedra 
mármore, até ao claustro a 
céu aberto, vamos percorrer 
espaços mágicos que nos 
contam histórias de há 
quase 400 anos.

Ponto de encontro: 
Convento de São Pedro de 
Alcântara

PEDDY PAPERS

Os peddy papers são 
formas divertidas de 
descobrir o património em 
família. Desafio a desafio, 
constroem-se histórias e 
revelam-se segredos. 

Participação gratuita 
mediante marcação prévia. 
Máx. 20 participantes.

Mistérios na colina de 
São Roque 
Famílias com crianças até 
aos 15 anos
6 Mai. | Sáb. | 10h
Dur. aprox.  1h30

Descubram a colina de 
São Roque em família 
através de um roteiro cheio 
de desafios divertidos e 
surpreendentes, que parte 
do Museu de São Roque 
e termina no Convento de 
São Pedro de Alcântara. 
É necessário trazer um 
caderno e lápis.

Ponto de encontro: Museu 
de São Roque

A brincar construímos 
o passado
Famílias com crianças dos  
6 aos 12 anos
25 Fev. | Sáb. | 10h
27 Mai. | Sáb. | 15h
Dur. aprox.  1h30

De uma forma participativa 
e divertida, esta oficina dá 
a conhecer a Capela de 
São João Batista da Igreja 
de São Roque e as suas 
coleções de ourivesaria e 
têxteis que se conservam 
no museu. Com materiais 
recicláveis, vamos construir 
as nossas próprias obras de 
arte inspiradas nas peças 
desta coleção.



47

Descobrir… Plantas 
em São Roque 
Famílias com crianças dos  
6 aos 15 anos
22 Abr. | Sáb. | 10h
3 Jun. | Sáb. | 10h
Dur. aprox.  1h30

Plantas num museu de 
arte? Isso mesmo! Vamos 
encontrar e descrever 
as inúmeras espécies 
vegetais que preenchem 
as paisagens das pinturas 
do Museu de São Roque e 
as capelas da Igreja de São 
Roque. Observar, fotografar, 
classificar e desenhar são 
as linhas que definem esta 
atividade. 

Desenhar a Cidade. 
Exercícios sobre 
Arquitetura e 
Urbanismo
Famílias com jovens dos  
10 aos 15 anos
1 Abr. | Sáb. | 10h
24 Jun. | Sáb. |10h
Dur. aprox.  1h30

Os conceitos de arquitetura 
e de urbanismo são 
trabalhados em grupo 
através de um exercício 
de desconstrução de 
palavras. Uma vez 
discutidos os conceitos, 
passa-se para a análise 
do real, questionando a 
cidade, os bairros, as ruas 
e os edifícios que nos 
rodeiam. A dialética entre 
função e forma assume 
protagonismo neste debate.

VISITAS-JOGO  
NO MUSEU DE SÃO 
ROQUE 

A história e as coleções 
de arte do Museu de São 
Roque são exploradas de 
uma forma participativa 
que visa estimular a 
curiosidade, a criatividade 
e o sentido critico. Os 
participantes colocam 
as perguntas e propõe 
respostas, as obras de 
arte e os mediadores dão 
pistas…
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escolas
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D. Leonor, a Princesa 
Perfeitíssima
Princesa, Rainha e Regente 
do reino, D. Leonor de 
Lencastre foi a esposa do 
Príncipe Perfeito, D. João II. 
Ela é a protagonista de um 
teatro de marionetes no 
Museu de São Roque.
Nele retrata-se Portugal 
na transição do século XV 
para o século XVI e a rainha 
convida a um baile com 
danças de época, depois de 
nos mostrar o seu retrato!

História de um pássaro  
em Kamishibai
Os pássaros representados 
nas coleções de arte do 
Museu de São Roque são 
o ponto de partida para 
contar uma história em 
Kamishibai.
Vamos ouvir e ver a 
história de um pássaro 
que nos ajuda a entender 
as emoções, apresentada 
num teatro de papel que 
combina uma sequência 
de ilustrações com o 
desenvolvimento da história 
contada pelo narrador.
No final, as crianças irão 
construir um pássaro com a 
técnica de origami.

Uma história colorida
A história de uma ovelha 
que queria mudar de cor, 
contada através de um 
teatrinho de sombras 
chinesas, aborda a 
aceitação da criança por si 
própria, tal como é, na sua 
individualidade.
Nesta atividade falaremos, 
também, das cores 
primárias e secundárias e 
que sensações podemos 
associar a cada uma delas.

A terra treme!  
É um sismo!
Os terramotos não se 
podem impedir nem prever, 
mas podemos conviver com 
eles sem medo, de forma 
segura e natural. Para que 
as crianças possam crescer 
em segurança, vamos 
brincar aos terramotos. E já 
agora, sabiam que a Igreja 
de São Roque não sofreu 
praticamente nenhum 
dano com o Terramoto 
de 1755?  Atividade 
desenvolvida em parceria 
com o Departamento de 
Engenharia Civil, Arquitetura 
e Georecursos do Instituto 
Superior Técnico.

PRÉ-ESCOLAR
 
Caça ao tesouro  
em São Roque 
Há um tesouro no Museu 
de São Roque e as obras de 
arte do museu vão ajudar-
-te a encontrá-lo, dando-te 
pistas com indicações sobre 
o percurso que deves fazer 
para o alcançares.
Aceitas este desafio?

Há animais no museu
Nos sonhos de muitas 
crianças existem animais 
fantásticos como peixes 
que voam, dragões que 
deitam fogo pela boca, 
águias que falam e tantas 
mais espécies inventadas 
por elas… 
No Museu de São Roque, 
como verdadeiros detetives, 
as crianças poderão seguir 
as pistas de animais com 
histórias tão maravilhosas 
como os seus amigos de 
estimação!







52

Personagens 
animadas, histórias 
transformadas
O que é preciso para 
construir uma história 
extraordinária? Na receção 
do Museu de São Roque, 
as crianças são acolhidas 
por três personagens que 
habitam algumas obras 
de arte do museu.  Vamos 
procurá-las, conhecê-las e 
transformar a sua história 
com recurso a um jogo 
lúdico-didático. Nesta 
atividade as crianças são 
desafiadas a criar histórias 
e a escrever relatos com 
situação inicial, peripécias e 
conclusão, com recurso ao 
discurso direto e indireto.

Há animais no museu
Nos sonhos de muitas 
crianças existem animais 
fantásticos como peixes 
que voam, dragões que 
deitam fogo pela boca, 
águias que falam e tantas 
mais espécies inventadas 
por eles…
No Museu de São Roque, 
como verdadeiros detetives, 
as crianças poderão seguir 
as pistas de animais com 
histórias tão maravilhosas 
como os seus amigos de 
estimação!

O que sentem  
as obras de arte 
Será que as obras de arte 
transmitem emoções? Um 
olhar mais atento ajuda-
-nos a fazer a leitura e a 
interpretação de algumas 
figuras representadas 
nas obras do Museu de 
São Roque. Que emoção 
escolherias para descrever 
cada uma delas?

Ver sem ver – oficina 
inclusiva
Nesta oficina, desafiamos 
os alunos a pensar, debater 
e partilhar ideias sobre o 
que é um museu inclusivo. 
De seguida, irão criar uma 
obra de arte em conjunto,  
a partir da audiodescrição 
de uma pintura existente  
no Museu de São Roque.

Perlimpimpim,  
os livros são assim
Com pozinhos de 
perlimpimpim os efeitos são 
inesperados e mágicos… 
Os livros soltam as suas 
palavras e as crianças 
vão aprendendo a contar 
histórias, com o recurso 
a objetos que fazem 
parte delas, sons, gestos, 
movimento. No final abre-se 
um baú com muitos livros 
ilustrados, inspirando novas 
histórias. A atividade pode 
ser feita na escola.  

1º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO
 
Detetives  
em São Roque 
Esta atividade apresenta-se 
como um desafio aos mais 
pequenos a olharem de 
forma mais atenta as obras 
de arte do Museu de São 
Roque e a encontrarem o 
que parece estar escondido. 
De seguida, conseguirão 
eles descobrir o que está 
errado nas reproduções de 
algumas dessas obras?
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Letras habitadas
A escrita fixa as nossas 
memórias e os arquivos  
são os seus guardiões.  
No Arquivo Histórico da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa existem muitas 
letras habitadas: as 
capitulares dos livros. As 
crianças vão decorar a 
sua capitular com objetos, 
figuras, pessoas e animais 
que os caracterizem ou 
lhes sejam particularmente 
queridos.

2º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO
 
Ver sem ver – oficina 
inclusiva 
Nesta oficina, desafiamos 
os alunos a pensar, debater 
e partilhar ideias sobre o 
que é um museu inclusivo. 
De seguida, irão criar uma 
obra de arte em conjunto, a 
partir da audiodescrição de 
uma pintura existente no 
Museu de São Roque.

A terra treme!  
É um sismo!
Chuvas, ventos fortes, 
incêndios e terramotos 
tornam-se numa catástrofe 
apenas quando não 
sabemos como atuar 
ou tomar medidas 
protetivas que reduzam 
o risco. Explorar ideias e 
comportamentos para 
a prevenção é o desafio 
para esta sessão. E já 
agora, sabiam que a Igreja 
de São Roque não sofreu 
praticamente nenhum dano 
com o Terramoto de 1755? 
Atividade desenvolvida 
em parceria com o 
Departamento de 
Engenharia Civil, Arquitetura 
e Georecursos do Instituto 
Superior Técnico.  

D. Leonor, a Princesa 
Perfeitíssima
Princesa, Rainha e Regente 
do reino, D. Leonor de 
Lencastre foi a esposa do 
Príncipe Perfeito, D. João II. 
Ela é a protagonista de um 
teatro de marionetes no 
Museu de São Roque.
Nele retrata-se Portugal 
na transição do século XV 
para o século XVI e a rainha 
convida a um baile com 
danças de época, depois de 
nos mostrar o seu retrato!

O que nos dizem  
as cores?
O que é a cor? O que é que 
cada cor nos faz sentir? 
Há cores alegres e tristes? 
Cores que acalmam? Se 
não houvesse luz não havia 
cor… então os objetos não 
têm cor? E o que são os 
comprimentos de onda de 
cada cor?
Com esta atividade 
exploramos o mundo 
apaixonante das cores, 
através de um percurso 
pelas obras de arte do 
Museu de São Roque. 

Vamos conhecer  
a Capela de São João 
Batista
As crianças vão viajar até 
Portugal do século XVIII, 
época em que foi construída 
a Capela de São João 
Batista da Igreja de São 
Roque, encomenda de  
D. João V.  Os transportes, 
a moda, a alimentação 
são alguns dos temas 
abordados com ajuda de 
jogos lúdico-didáticos, 
individuais e de grupo.  
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A terra treme!  
É um sismo!
Chuvas, ventos fortes, 
incêndios e terramotos 
tornam-se numa catástrofe 
apenas quando não 
sabemos como atuar 
ou tomar medidas 
protetivas que reduzam 
o risco. Explorar ideias e 
comportamentos para 
a prevenção é o desafio 
para esta sessão. E já 
agora, sabiam que a Igreja 
de São Roque não sofreu 
praticamente nenhum 
dano com o Terramoto 
de 1755?  Atividade 
desenvolvida em parceria 
com o Departamento de 
Engenharia Civil, Arquitetura 
e Georecursos do Instituto 
Superior Técnico.

D. Leonor, a Princesa 
Perfeitíssima
Princesa, Rainha e Regente 
do reino, D. Leonor de 
Lencastre foi a esposa do 
Príncipe Perfeito, D. João II. 
Ela é a protagonista de um 
teatro de marionetes no 
Museu de São Roque.
Nele retrata-se Portugal 
na transição do século XV 
para o século XVI e a rainha 
convida a um baile com 
danças de época, depois de 
nos mostrar o seu retrato!

Vamos conhecer  
a Capela de São João 
Batista
As crianças vão viajar até 
Portugal do século XVIII, 
época em que foi construída 
a Capela de São João 
Batista da Igreja de São 
Roque, encomenda de  
D. João V.  Os transportes, 
a moda, a alimentação 
são alguns dos temas 
abordados com ajuda de 
jogos lúdico-didáticos, 
individuais e de grupo.  

Pelos Sentidos do 
Barroco
As obras de arte da 
Igreja e do Museu de São 
Roque proporcionam uma 
experiência sensorial do 
barroco. Através de um 
conjunto de exercícios, 
com recurso aos diferentes 
sentidos, as crianças 
experimentam sensações 
que lhes permitem perceber 
melhor este estilo artístico.

Personagens 
animadas, histórias 
transformadas
O que é preciso para 
construir uma história 
extraordinária? Na receção 
do Museu de São Roque, 
as crianças são acolhidas 
por três personagens que 
habitam algumas obras 
de arte do museu.  Vamos 
procurá-las, conhecê-las e 
transformar a sua história 
com recurso a um jogo 
lúdico-didático. 
Nesta atividade as crianças 
são desafiadas a criar 
histórias e a escrever 
relatos com situação inicial, 
peripécias e conclusão, com 
recurso ao discurso direto e 
indireto.

A Peste  
em São Roque
As quatro tábuas pintadas 
da vida e lenda de São 
Roque transportam as 
crianças para um universo 
do final da Idade Média, 
permitindo introduzir o tema 
da Peste negra. Como seria 
viver nesse tempo e tratar 
esse problema? Hoje em dia 
existem outras epidemias, 
mas o avanço da Medicina 
permite-nos controlá-las.
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ENSINO SECUNDÁRIO 
E PROFISSIONAL
 
Literatura portuguesa 
em São Roque  
Projeto em que se pretende 
partilhar a obra literária 
de autores portugueses, 
tanto poesia como prosa, 
e fomentar o gosto pela 
literatura, dando a conhecer, 
ao mesmo tempo, o acervo 
da Igreja e do Museu de 
São Roque. As palavras 
de autores como Camões, 
Padre António Vieira, Eça de 
Queirós, Fernando Pessoa, 
Sophia de Mello Breyner, 
entre outros, conduzem os 
alunos pelo museu.

Vamos conhecer  
o Oriente  
em São Roque
O núcleo de arte asiática do 
Museu de São Roque e as 
viagens dos portugueses ao 
Oriente, representadas num 
conjunto de vinte telas da 
sacristia da Igreja, servem 
de mote para trabalhar, 
através de um jogo de 
equipa, temas relacionados 
com a história da expansão 
portuguesa.

Pelos Sentidos  
do Barroco
As obras de arte da 
Igreja e do Museu de São 
Roque proporcionam uma 
experiência sensorial do 
Barroco. Através de um 
conjunto de exercícios, 
com recurso aos diferentes 
sentidos, os jovens 
experimentam sensações 
que lhes permitem perceber 
melhor este estilo artístico.

3º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO
 
Desenhar a cidade. 
Exercícios sobre 
arquitetura  
e urbanismo.
Os conceitos de arquitetura 
e de urbanismo são 
trabalhados em grupo 
através de um exercício 
de desconstrução de 
palavras. Uma vez 
discutidos os conceitos, 
passa-se para a análise 
do real, questionando a 
cidade, os bairros, as ruas 
e os edifícios que nos 
rodeiam. A dialética entre 
função e forma assume 
protagonismo neste debate.

A Peste  
em São Roque
As quatro tábuas pintadas 
da vida e lenda de São 
Roque transportam os 
jovens para um universo 
do final da Idade Média, 
permitindo introduzir o tema 
da Peste negra. Como seria 
viver nesse tempo e tratar 
esse problema? Hoje em dia 
existem outras epidemias, 
mas o avanço da Medicina 
permite-nos controlá-las.
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ENSINO SUPERIOR

Visitas guiadas 
temáticas 
Arte portuguesa: 
Maneirismo e Barroco.

Companhia de Jesus: 
História e Arte.

Reforma Protestante  
e Contrarreforma.

Padre António Vieira:  
Vida e Obra.

D. João V: Poder,  
Arte e Cultura. A Capela  
de São João Baptista  
e o seu Tesouro.

O Convento de Santos-
-o-Novo e a Ordem de 
Santiago*.

Arrábidos em Lisboa:  
O Convento de São Pedro 
de Alcântara.

Arquitetura palaciana:  
uma quinta de veraneio  
na Charneca do Lumiar.
Arquitetura Hospitalar  
e a Arte Nova.

*Esta visita tem um custo 
de 5€ por aluno que reverte 
a favor da Irmandade de 
Nosso Senhor dos Passos do 
Convento de Santos-o-Novo.

O Padre António 
Vieira e o Barroco  
em São Roque
De seiscentos, brada  
ainda a voz veemente  
e apaixonada do Padre 
António Vieira, comovendo 
multidões de todas as 
classes sociais, mas 
também indignando,  
por denunciar aqueles que 
exploram o seu semelhante. 
Vieira preconiza, assim,  
a utopia de um mundo 
intercultural e é apresentado 
na Igreja de São Roque,  
no contexto da prédica 
barroca.

Visitas guiadas 
temáticas à Igreja de 
Museu de São Roque
Arte portuguesa: 
Maneirismo e Barroco
Companhia de Jesus: 
História e Arte
Reforma Protestante e 
Contrarreforma
D. João V: Poder, Arte e 
Cultura. A Capela de São 
João Baptista e o seu 
Tesouro.
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Moradas

Aldeia de Santa Isabel
Av. dos Combatentes, 
Albarraque, Sintra 

Arquivo Histórico  
e Biblioteca da SCML
Largo Trindade Coelho, Lisboa

Convento de Santos-o-Novo
Pátio das Comendadeiras  
de Santos, Lisboa 

Convento de São Pedro  
de Alcântara 
Rua Luísa Todi, 1, Lisboa  
(Bairro Alto)

Hospital de Sant’Ana
Rua de Benguela, Parede, 
Cascais

Jazigos dos Benfeitores
Cemitério do Alto de São João, 
Parada Alto de São João 3, 
Lisboa

Museu e Igreja  
de São Roque
Largo Trindade Coelho, Lisboa

Palácio dos Condes  
de Tomar/Brotéria
Rua São Pedro de Alcântara, 3, 
Lisboa

Quinta Alegre
Campo das amoreiras, 94, 
Charneca do Lumiar, Lisboa

Residência Faria Mantero
Praça de Diu,3, Lisboa (Restelo)

Atividades sujeitas a alteração ou 
cancelamento por motivos de força 
maior. 

Informações úteis

Para conhecer toda  
a programação Cultura  
Santa Casa e estar a par  
das novidades subscreva  
a nossa Newsletter  
e acompanhe-nos no 
Facebook do Museu de São 
Roque 

Contactos para marcações  
e informações
Serviço de Públicos  
e Desenvolvimento Cultural
Direção da Cultura da SCML
21 324 08 69/87/65
culturasantacasa@scml.pt






