
1 
 

 

 

AGENDA  

 
JUNHO - JULHO 

2021 

 

 
público adulto | participação individual e grupos organizados 

 
famílias com crianças  

  



2 
 

JUNHO 
 

público adulto | participação individual 
 

1 Jun (TER) 
 

 

17h30 

“Companhia das Índias”: 
Porcelana Chinesa em Portugal 
até ao Reinado de D. João V 
Ana Moás, Jorge Welsh Works 
of Art, Londres; CHAM - Centro 
de Humanidades, NOVA/FCSH-
UAc 
 
Ciclo de conversas online em torno da 
exposição Um Rei e Três Imperadores. 
Portugal, a China e Macau no tempo 
de D. João V. 
 
Inscreva-se aqui. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia.

A presença de porcelana chinesa em 
Portugal durante os séculos XVI a XVIII 
tem sido discutida sob diversas 
perspetivas, desde um foco na sua 
materialidade e função, passando pelo 
significado cultural e comercial. Esta 
comunicação tem como eixo uma análise 
historiográfica da porcelana importada 
e/ou feita para Portugal nesta cronologia, 
não tanto com o objetivo de caracterizar 
individualmente cada tipologia, mas na 
tentativa de recriar uma imagem de 
conjunto da receção da porcelana chinesa 
em Portugal.

 
4 Jun (SEX) 

 
 
18h 

10 000 Passos – Do centro 

histórico dos Olivais à Aula 

Magna da Cidade Universitária 

Caminhada cultural | Rally fotográfico 
 
Ponto de encontro: Praça da Viscondessa 
dos Olivais 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar. 
 

 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WK9-iQuGRcSewTK4LEsW-w?fbclid=IwAR0qQ4fRBnXshOjmU69Aru8-9TLrDNytHK4cBSMaMZFq9nVoI_DovsYBLOM
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5 Jun (SÁB) 
 

 
10h 

Itinerários em Lisboa – A 

Ameixoeira 

Percurso pedestre 
 
Ponto de encontro: Jardim de Santa Clara 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

O lugar da Ameixoeira situa-se no que era 
chamado o “termo de Lisboa”, local que 
separava a concelhia da cidade de Lisboa 
a norte. Ao longo deste itinerário destaca-
se a passagem pelo Jardim de Santa Clara, 
que dá nome à freguesia, situado numa 
antiga quinta do final do século XVII, 
propriedade do desembargador Miguel 
Nunes de Mesquita. Ao longo da história 
procederam-se a várias reformas, mas 
será em 1926 que o então proprietário, o 
banqueiro Augusto Carreira de Sousa, 
manda reconstruir o palácio anexo e o 
jardim cenografado, passando então a 
chamar-se ao lugar Quinta de Santa Clara. 

 
 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso da 

Mouraria 

Percurso pedestre 
 
Ponto de encontro: Igreja de Nossa 
Senhora da Saúde 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  
Marcações: Quo Vadis - Turismo do 
Patriarcado de Lisboa | 21 887 95 49 /  
turismo@quovadislisboa.com 

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

 
6 Jun (DOM) 

 

10h30 

Património ao Domingo - 

Convento de São Pedro de 

Alcântara 

Visita guiada  
 
Ponto de encontro: Convento de S. Pedro 
de Alcântara; acesso pela Rua Luísa Todi, 1, 
Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

Ao domingo é possível conhecer melhor o 
património histórico e artístico da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 
contexto de visita guiada. 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. 

 

mailto:turismo@quovadislisboa.com


4 
 

8 Jun (TER) 
 

15h 

A Capela de São João Batista e 

o seu Tesouro 

Visita guiada virtual, conduzida 
através da plataforma Microsoft 
Teams com recurso ao site Google 
Arts & Culture. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. Máx. 20 participantes.

Encomendada em 1742 pelo Rei D. João V, 
a Capela de São João Batista é uma obra-
prima da arte mundial do período barroco. 
Construída em Roma por Luigi Vanvitelli e 
Nicola Salvi, enquanto João Frederico 
Ludovice acompanhava atentamente, 
desde Lisboa, o avançar dos trabalhos, foi 
enviada para Portugal em 1747, para ser 
assente na Igreja de São Roque. 
Destacam-se a qualidade dos artistas 
responsáveis, a riqueza dos materiais 
pétreos empregues, o seu excecional 
tesouro ou, ainda, os famosos painéis de 
mosaico que avultam nas suas paredes. 
Nesta visita virtual, descubra a 
extraordinária história desta importante 
capela.

 
 

9 Jun (QUA) 
 

15h 

A coleção de relicários da Igreja 

e Museu de São Roque 

Visita guiada virtual, conduzida 
através da plataforma Microsoft 
Teams com recurso ao site Google 
Arts & Culture. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. Máx. 20 participantes.

A Igreja de São Roque possui uma das 
mais importantes coleções de relicários do 
mundo. Deve-se à Companhia de Jesus o 
grande incremento do culto das relíquias 
em Portugal. No âmbito da espiritualidade 
dos jesuítas, os vestígios dos santos e 
santas serviam como modelos palpáveis 
de vivência cristã e como mediadores 
perante Deus. Venha conhecer, nesta 
visita virtual, a coleção de relíquias e 
relicários de São Roque.

 
 

11 Jun (SEX) 
 
18h 

10 000 Passos – Da Aula Magna 

ao Jardim Mahatma Gandhi  

Caminhada cultural | Rally fotográfico 
 
Ponto de encontro: Entrada principal da 
Aula Magna, à Alameda da Cidade 
Universitária 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar 
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12 Jun (SÁB) 
 
 

 
10h e 15h 

Museálogos – Os tronos de 

Santo António  

Visita temática ao Museu de São 
Roque e ao Museu de Lisboa – Santo 
António 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

Um tema, dois museus. Ciclo de visitas 
que põe em diálogo diferentes perspetivas 
sobre um mesmo tema. Neste dia, o 
diálogo é dedicado aos tronos de Santo 
António. 
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 S. 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 a 
da sua exclusividade religiosa. E os 
motivos que o tornaram o representante 
maior dos sonhos, desejos e utopias dos 
alfacinhas, que lhe pedem a sorte de 
amores por haver, marchas por ganhar, 
alcachofras por queimar e lugares de 
estacionamento por encontrar. 
E viva o Sant’António! 

 

 

 

15h 

Desenhar no Convento  

Workshop de desenho no Convento 
de São Pedro de Alcântara 
 
Ponto de encontro: Convento de São 
Pedro de Alcântara - R. Luísa Todi 1, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

Workshop para quem, com ou sem 
experiência, procura no desenho uma 
forma de descobrir outros espaços e as 
suas histórias mais secretas. O Convento 
de São Pedro de Alcântara apresenta-se 
como um edificado único na cidade de 
Lisboa, a sua relação com a cidade e os 
pormenores decorativos fazem dele um 
território ideal para a prática do desenho. 
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15 Jun (TER) 
 

17h30 

Uma fonte de inspiração e 
inovação: do encontro europeu 
com as "lacas" asiáticas no 
início do período moderno até a 
criação de versões próprias 
Ulrike Körber, IHA, FCSH, 
Universidade Nova de Lisboa 
 
Ciclo de conversas online em torno da 
exposição Um Rei e Três Imperadores. 
Portugal, a China e Macau no tempo 
de D. João V. 
 
Inscreva-se aqui. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia.

Esta palestra vai distinguir as várias 
matérias-primas que se resumem no 
termo “laca” e as suas origens materiais e 
culturais. O foco será nas lacas asiáticas, 
que, além da porcelana e da seda, 
moldaram decisivamente o 
desenvolvimento da "moda asiática" nas 
cortes reais europeias dos séculos XVII e 
XVIII e cujo impacto motivou a busca por 
técnicas e materiais adequados para criar 
"lacas" próprias nos vários centros 
europeus.

 
 

16 Jun (QUA) 
 
10h e 15h 

Museálogos – Beneméritos 

Visita temática ao Museu de São 
Roque e à Casa-Museu Anastácio 
Gonçalves  
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  

Um tema, dois museus. Ciclo de visitas 
que põe em diálogo diferentes perspetivas 
sobre um mesmo tema. Desde a sua 
fundação a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa tem recebido várias 
benemerências, as quais têm sido 
direcionadas para as causas e atividades 
desenvolvidas pela instituição nas áreas da 
ação social, saúde, educação, cultura e 
património. A Casa-Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves, também conhecido como Casa 
Malhoa, foi utilizada como residência do 
pintor e, principalmente, como arquivo da 
sua vasta coleção de arte. Neste 
Museálogos conheça a importância das 
benemerências para o aumento do 
património da Misericórdia de Lisboa, mas 
também sobre um dos maiores 
benfeitores contemporâneos, o Dr. 
Anastácio Gonçalves.

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WK9-iQuGRcSewTK4LEsW-w?fbclid=IwAR0qQ4fRBnXshOjmU69Aru8-9TLrDNytHK4cBSMaMZFq9nVoI_DovsYBLOM
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17 Jun (QUI) 
 

10h 

Pandemias e religiosidade  

Visita temática ao Museu de São 
Roque  
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  

Historicamente as pandemias, pelo temor 
da morte iminente e da proximidade do 
fim dos tempos, tiveram como 
consequência um incremento da 
religiosidade e mudanças nas práticas 
religiosas. O acervo do Museu de São 
Roque conduz-nos a épocas históricas 
pandémicas, como a que vivemos, e evoca 
crenças e práticas religiosas que foram, 
numa altura em que a medicina não dava 
muitas soluções, a única esperança. 

 
 

 
18h 

10 000 Passos – Do Jardim 

Mahatma Gandhi ao Convento 

de S. Domingos de Benfica 

Caminhada cultural | Rally fotográfico 
 
Ponto de encontro: Jardim Mahatma 
Gandhi, Azinhaga dos Ulmeiros 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar. 
 

 
 
 

19 Jun (SÁB) 
 

10h 

A Santa Casa Abre Portas – 

Convento de Santos-o-Novo 

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Pátio das 
Comendadeiras de Santos, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 12 participantes. 
 

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 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. 
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10h 

Itinerários da Fé - Percurso da 

Baixa 

Percurso pedestre 
 
Ponto de encontro: Largo da Sé de Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  
Marcações: Quo Vadis - Turismo do 
Patriarcado de Lisboa | 21 887 95 49   
turismo@quovadislisboa.com 

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

 
 

 

15h 

Brotéria / Palácio do Marquês 

de Tomar  

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Brotéria - R. São Pedro 
de Alcântara 3, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

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 
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.

 
 
 

20 Jun (DOM) 
 
10h30 

Património ao Domingo – Igreja 

e Museu de São Roque 

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

Ao domingo é possível conhecer melhor o 
património histórico e artístico da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 
contexto de visita guiada.  
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.  

mailto:turismo@quovadislisboa.com
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23 Jun (QUA) 
 

15h 

Igreja e Museu de São Roque 

Visita guiada virtual, conduzida 
através da plataforma Microsoft 
Teams com recurso ao site Google 
Arts & Culture. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. Máx. 20 participantes.

Instalado na antiga Casa Professa de São 
Roque, da Companhia de Jesus, contíguo 
à igreja da mesma invocação, o Museu de 
São Roque expõe um acervo patrimonial 
ímpar em Portugal, composto 
essencialmente por arte do século XVI ao 
XVIII. Sem sair de casa, descubra esta 
extraordinária coleção através de uma 
visita virtual.

 
 

24 Jun (QUI) 
 

10h 

Ecologia e pensamento 

franciscano 

Visita temática ao Convento de São 
Pedro de Alcântara 
 
Ponto de encontro: Convento de São 
Pedro de Alcântara; acesso pela Rua Luísa 
Todi 1, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

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. A pandemia 
que marca o mundo em 2020 veio reforçar 
a necessidade de repensar o nosso 
quotidiano e as suas prioridades. 

 
 

15h 

Pandemias e religiosidade 

Visita guiada virtual, conduzida 
através da plataforma Microsoft 
Teams com recurso ao site Google 
Arts & Culture. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. Máx. 20 participantes.

Historicamente, as pandemias, pelo temor 
da morte iminente e da proximidade do 
fim dos tempos, tiveram como 
consequência um incremento da 
religiosidade e mudanças nas práticas 
religiosas. O acervo do Museu de São 
Roque, apresentado através de uma visita 
guiada virtual, conduz-nos a épocas 
pandémicas, como a que vivemos, e evoca 
crenças e práticas religiosas que foram, 
numa altura em que a Medicina não dava 
muitas soluções, a única esperança.
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25 Jun (SEX) a 5 Set (DOM) 

 

O Outro como epifania do belo 

Exposição temporária  
Brotéria / Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa 
 
Local: Polo Cultural de São Roque 

Traçando um itinerário pelos espaços 
vitais do Pólo Cultural de São Roque, no 
Largo Trindade Coelho, a exposição “O 
Outro como epifania do belo” surge como 
resposta à convocação do tema da 
hospitalidade como desígnio para uma 
cultura do outro. As obras de André 
Guedes (Brotéria), Fernanda Fragateiro 
(Largo Trindade Coelho), Joana Craveiro 
(Arquivo Histórico e Biblioteca da SCML), 
Manicómio (Museu de São Roque), Pedro 
A.H. Paixão (Igreja de São Roque) e Rui 
Pimentel (Convento de São Pedro de 
Alcântara) podem ligar-se a um pulsar 
geracional do “idealismo pragmático” em 
cujas leituras se pretende inserir a 
hospitalidade como casa de saída no 
percurso que procura trazer o outro à 
experiência partilhada. 

 
 

25 Jun (SEX) 
 
18h 

10 000 Passos – Do Convento 

de S. Domingos de Benfica ao 

Parque dos Moinhos de 

Santana 

Caminhada cultural | Rally fotográfico 
 
Ponto de encontro: Entrada do Convento 
de S. Domingos de Benfica, à Travessa de 
São Domingos de Benfica 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar. 
 

 
 

26 Jun (SÁB) 
 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso do 

Chiado 

Percurso pedestre 

 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  
Marcações: Quo Vadis - Turismo do 
Patriarcado de Lisboa | 21 887 95 49  
turismo@quovadislisboa.com 

mailto:turismo@quovadislisboa.com
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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 herança cultural da 
cidade de Lisboa. 

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

 
 
 

27 Jun (DOM) 
 
10h30 

Património ao Domingo – Sala 

de Extrações da Lotaria  

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

Ao domingo é possível conhecer melhor o 
património histórico e artístico da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 
contexto de visita guiada.  
Instalada num dos pátios seiscentistas da 
Casa Professa de São Roque, a Sala de 
Extrações da Lotaria Nacional foi 
projetada no início do século XX por Adães 
Bermudes. É aí que, desde 1903, a sorte 
“anda à roda”, em cumprimento do 
decreto aprovado em 1783 por D. Maria I, 
concedendo à Instituição a exploração da 
Lotaria e assim assegurando que a 
Misericórdia chegava a quem mais 
precisava.  

 
 
 

30 Jun (QUA) 
 

17h30 

De Macau até Lisboa - Viagem 
à sala de máquinas de uma 
exposição 
Jorge Santos Alves, IEA, 
Universidade Católica 
Portuguesa 
 
Ciclo de conversas online em torno da 
exposição Um Rei e Três Imperadores. 
Portugal, a China e Macau no tempo 
de D. João V. 
 
Inscreva-se aqui. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. 

A exposição Um Rei e Três Imperadores. 
Portugal, a China e Macau no tempo de D. 
João V foi pensada e construída para 
mostrar um tempo intenso e cheio de 
novidade, nas relações luso-chinesas, nas 
relações entre a Europa e a Ásia e na 
história de Macau: a primeira metade do 
século XVIII. A exposição foi organizada 
em quatro núcleos, procurando usar 
elementos do passado histórico para a 
melhor compreensão do presente e a mais 
informada preparação do futuro.  
As mais de 50 peças expostas são 
instrumentos visuais desse processo de 
explicação e compreensão do jogo 
Passado/Presente/Futuro, e foram 
escolhidas segundo critérios de ineditismo 
ou de pouca exibição em Portugal ou 
internacionalmente. Estas peças são 
também, maioritariamente, “produtos 
vivos” de sociedades, culturas, Estados, 
cidades, economias e mercados, religiões 
europeias e asiáticas, que nesta primeira 
metade século XVIII estreitavam a sua 
aproximação. Umas vezes de forma 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bLmpfxFcRiWg2Txpm7NUKA?fbclid=IwAR0PbGxVXs18QS-ZOejre1b33WD-Id4loADrzv2dpq-bGET0S4RmC-VzXvA
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pacífica e dialogante, outras de forma 
violenta e conflituosa.  
Esta será uma visita à sala de máquinas 
onde esta exposição foi pensada, 
construída e exibida, convocando algumas 

novas leituras históricas e dando pistas 
para uma melhor compreensão do século 
XXI, a que muitos já chamam o “Século da 
Ásia”, senão mesmo o “Século da China”.

 
 
 
 

JULHO 
 
 

1 Jul (QUI) 
 

10h 

Pandemias e religiosidade  

Visita temática ao Museu de São 
Roque  
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  

Historicamente as pandemias, pelo temor 
da morte iminente e da proximidade do 
fim dos tempos, tiveram como 
consequência um incremento da 
religiosidade e mudanças nas práticas 
religiosas. O acervo do Museu de São 
Roque conduz-nos a épocas históricas 
pandémicas, como a que vivemos, e evoca 
crenças e práticas religiosas que foram, 
numa altura em que a Medicina não dava 
muitas soluções, a única esperança. 

 
 
 
 

 
18h 

10 000 Passos – Do Parque dos 

Moinhos de Santana ao Jardim 

Afonso de Albuquerque  

Caminhada cultural | Rally fotográfico 
 
Ponto de encontro: Rua Tristão Vaz, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar. 
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3 Jul (SÁB) 
 
10h 

Itinerários em Lisboa - As sedes 

da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa  

Percurso pedestre 
 
Ponto de encontro: Largo da Sé de Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes.  

Fruto da vontade da Rainha Dona Leonor 
de Avis, que em 1498 a fundou, a 
Misericórdia de Lisboa sempre procurou 
agir por boas causas e estar com aqueles 
que mais dela precisavam. Através deste 
itinerário vamos ao encontro dos espaços 
que marcaram a Instituição e da sua 
ligação com a cidade de Lisboa: a Sé de 
Lisboa que lhe deu berço, a antiga Igreja 
da Misericórdia Antiga, hoje Conceição 
Velha, onde cresceu, e desde 1768 ao 
presente, o Complexo de São Roque. 
 
 

 
 

 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso da 

Mouraria 

Percurso pedestre 
 
Ponto de encontro: Igreja de Nossa 
Senhora da Saúde 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  
Marcações: Quo Vadis - Turismo do 
Patriarcado de Lisboa | 21 887 95 49  
turismo@quovadislisboa.com 

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

 
4 Jul (DOM) 

 

10h30 

Património ao Domingo - 

Convento de São Pedro de 

Alcântara 

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Convento de S. Pedro 
de Alcântara; acesso pela Rua Luísa Todi, 1, 
Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

Ao domingo é possível conhecer melhor o 
património histórico e artístico da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 
contexto de visita guiada. 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. 

 

mailto:turismo@quovadislisboa.com


14 
 

6 Jul (TER) 
 

15h 

A Capela de São João Batista e 

o seu Tesouro 

Visita guiada virtual, conduzida 
através da plataforma Microsoft 
Teams com recurso ao site Google 
Arts & Culture. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. Máx. 20 participantes.

Encomendada em 1742 pelo Rei D. João V, 
a Capela de São João Batista é uma obra-
prima da arte mundial do período barroco. 
Construída em Roma por Luigi Vanvitelli e 
Nicola Salvi, enquanto João Frederico 
Ludovice acompanhava atentamente, 
desde Lisboa, o avançar dos trabalhos, foi 
enviada para Portugal em 1747, para ser 
assente na Igreja de São Roque. 
Destacam-se a qualidade dos artistas 
responsáveis, a riqueza dos materiais 
pétreos empregues, o seu excecional 
tesouro, ou, ainda, os famosos painéis de 
mosaico que avultam nas suas paredes. 
Nesta visita virtual, descubra a 
extraordinária história desta importante 
capela.

 
 

8 Jul (QUI) 
 

10h 

Ecologia e pensamento 

franciscano 

Visita temática ao Convento de São 
Pedro de Alcântara 
 
Ponto de encontro: Convento de S. Pedro 
de Alcântara; acesso pela Rua Luísa Todi, 1, 
Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

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. A pandemia 
que marca o mundo em 2020 veio reforçar 
a necessidade de repensar o nosso 
quotidiano e suas prioridades. 

 
9 Jul (SEX) 

 
18h 

10 000 Passos – Do Jardim 

Afonso de Albuquerque ao 

Largo do Calvário 

Caminhada cultural | Rally fotográfico 
 
Ponto de encontro: Jardim Afonso de 
Albuquerque, junto à estátua 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar. 
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10 Jul (SÁB) 
 
10h e 15h 

Museálogos – Lisboa Moderna  

Visita temática ao Museu de São 
Roque e ao Museu de Lisboa – Palácio 
Pimenta  
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

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. 
A Lisboa moderna, transforma-se de 
capital periférica em cidade e porto 
importante da política europeia e global, 
ponto nevrálgico entre as novas ligações 
transcontinentais. Por ela se partia e se 
chegava do Mediterrâneo, do centro e 
norte da Europa, de África, da Ásia e da 
América, conectando novos territórios, 
arte, objetos e pessoas. Das mais 
brilhantes luzes às mais obscuras trevas e 
nevoeiros, a Lisboa no período moderno 
passou por tudo, foi palco de pogrons, 
terramotos, escravatura, pestes, utopias, 
mercados, novos e velhos do Restelo, 
reformas católicas, novas dinastias régias, 
hospitais, Misericórdias e muito mais.

 
 

11 Jul (DOM) 
 
10h30 

Património ao Domingo – Igreja 

e Museu de São Roque 

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

Ao domingo é possível conhecer melhor o 
património histórico e artístico da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 
contexto de visita guiada.  
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.  

 
 

14 Jul (QUA) 
 

15h 

Igreja e Museu de São Roque 

Visita guiada virtual, conduzida 
através da plataforma Microsoft 
Teams com recurso ao site Google 
Arts & Culture. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. Máx. 20 participantes.

Instalado na antiga Casa Professa de São 
Roque, da Companhia de Jesus, contíguo 
à igreja da mesma invocação, o Museu de 
São Roque expõe um acervo patrimonial 
ímpar em Portugal, composto 
essencialmente por arte do século XVI ao 
XVIII. Sem sair de casa, descubra esta 
extraordinária coleção através de uma 
visita virtual.
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15 Jul (QUI) 

 

10h 

Pandemias e religiosidade  

Visita temática ao Museu de São 
Roque  

 
Ponto de encontro: Museu de São Roque  
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  

Historicamente as pandemias, pelo temor 
da morte iminente e da proximidade do 
fim dos tempos, tiveram como 
consequência um incremento da 
religiosidade e mudanças nas práticas 
religiosas. O acervo do Museu de São 
Roque conduz-nos a épocas históricas 
pandémicas, como a que vivemos, e evoca 
crenças e práticas religiosas que foram, 
numa altura em que a Medicina não dava 
muitas soluções, a única esperança. 

 
 
18h 

10 000 Passos – Do Largo do 

Calvário ao Jardim de S. Bento 

Caminhada cultural | Rally fotográfico 

 

Ponto de encontro: Largo do Calvário 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar. 
 

 
 

17 Jul (SÁB) 
 
10h 

A Santa Casa Abre Portas – 

Convento da Encarnação 

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Largo do Convento da 
Encarnação, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 12 participantes.  

A construção deste edifício resultou da 
vontade da Infanta D. Maria, filha do rei D. 
Manuel, em criar um convento de 
religiosas da Ordem de São Bento de Avis, 
sob a invocação de Nossa Senhora da 
Encarnação. Erguido no reinado de Filipe II 
de Portugal, o conjunto sofreu grandes 
alterações no século XVIII. Com a extinção 
das ordens religiosas, em 1834, o convento 
foi transformado em Recolhimento da 
Encarnação, o qual, a partir de 1945, 
integrou os Recolhimentos da Capital. 
Este edifício encontra-se atualmente à 
guarda da Misericórdia de Lisboa.

 
 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso da 

Baixa 

Percurso pedestre 

 
Ponto de encontro: Largo da Sé de Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  
Marcações: Quo Vadis - Turismo do 
Patriarcado de Lisboa | 21 887 95 49   
turismo@quovadislisboa.com 

mailto:turismo@quovadislisboa.com
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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 herança cultural da 
cidade. 

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

 
 

15h 

Brotéria / Palácio do Marquês 

de Tomar  

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Brotéria - R. São Pedro 
de Alcântara 3, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

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 que alberga a Comunidade 
Brotéria, da Companhia de Jesus, uma 
casa que é também um centro cultural 
aberto ao público, com uma biblioteca 
com cerca de150.000 monografias e mais 
de 200 publicações periódicas. É 
particularmente valiosa no campo da 
Teologia, Filosofia, Literatura e História, 
com destaque para a história da 
Companhia de Jesus.

 
 
 
 

21 Jul (QUA) 
 

10h e 15h 

Museálogos – Água e Arte II  

Visita temática ao Museu de São 
Roque e Museu da Epal / Aqueduto  
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

 
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.  
A água, vital à existência humana, é uma 
das grandes das preocupações das 
cidades que foram otimizando as 
melhores formas de a usar, armazenar e 
distribuir. O núcleo museológico da EPAL 
– Aqueduto das águas livres e o complexo 
de São Roque, demonstram a importância 
que a água teve no planeamento dos 
edifícios e dos bairros que os circundam. 
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22 Jul (QUI) 
 

10h 

Ecologia e pensamento 

franciscano 

Visita temática ao Convento de São 
Pedro de Alcântara 
 
Ponto de encontro: Convento de São 
Pedro de Alcântara; acesso pela Rua Luísa 
Todi 1, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

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. A pandemia 
que marca o mundo em 2020 veio reforçar 
a necessidade de repensar o nosso 
quotidiano e suas prioridades. 

 
 

15h 

Pandemias e religiosidade 

Visita guiada virtual, conduzida 
através da plataforma Microsoft 
Teams com recurso ao site Google 
Arts & Culture. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. Máx. 20 participantes.

Historicamente, as pandemias, pelo temor 
da morte iminente e da proximidade do 
fim dos tempos, tiveram como 
consequência um incremento da 
religiosidade e mudanças nas práticas 
religiosas. O acervo do Museu de São 
Roque, apresentado através de uma visita 
guiada virtual, conduz-nos a épocas 
pandémicas, como a que vivemos, e evoca 
crenças e práticas religiosas que foram, 
numa altura em que a Medicina não dava 
muitas soluções, a única esperança.

 
 
 

23 Jul (SEX) 
 
18h 

10 000 Passos – Do Jardim de S. 

Bento ao Jardim Calouste 

Gulbenkian 

Caminhada cultural | Rally fotográfico 

 

Ponto de encontro: Jardim de S. Bento 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar. 
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24 Jul (SÁB) 
 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso do 

Chiado 

Percurso pedestre 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  
Marcações: Quo Vadis - Turismo do 
Patriarcado de Lisboa | 21 887 95 49 /  
turismo@quovadislisboa.com 

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

 
 
 

25 Jul (DOM) 
 
10h30 

Património ao Domingo – Sala 

de Extrações da Lotaria  

Visita guiada 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

Ao domingo é possível conhecer melhor o 
património histórico e artístico da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 
contexto de visita guiada.  
Instalada num dos pátios seiscentistas da 
Casa Professa de São Roque, a Sala de 
Extrações da Lotaria Nacional foi 
projetada no início do século XX por Adães 
Bermudes. É aí que, desde 1903, a sorte 
“anda à roda”, em cumprimento do 
decreto aprovado em 1783 por D. Maria I, 
concedendo à Instituição a exploração da 
Lotaria e assim assegurando que a 
Misericórdia chegava a quem mais 
precisava.  

 
 

28 Jul (QUA) 
 

15h 

A coleção de relicários da Igreja 

e Museu de São Roque 

Visita guiada virtual, conduzida 
através da plataforma Microsoft 
Teams com recurso ao site Google 
Arts & Culture. 

 
Participação online gratuita mediante 
marcação prévia. Máx. 20 participantes.

A Igreja de São Roque possui uma das 
mais importantes coleções de relicários do 
mundo. Deve-se à Companhia de Jesus o 
grande incremento do culto das relíquias 
em Portugal. No âmbito da espiritualidade 
dos jesuítas, os vestígios dos santos e 
santas serviam como modelos palpáveis 
de vivência cristã e como mediadores 
perante Deus. Conheça-os nesta visita 
virtual à coleção de relíquias e relicários de 
São Roque.

mailto:turismo@quovadislisboa.com
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29 Jul (QUI) 
 

10h 

Pandemias e religiosidade  

Visita temática ao Museu de São 
Roque  
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.  

Historicamente as pandemias, pelo temor 
da morte iminente e da proximidade do 
fim dos tempos, tiveram como 
consequência um incremento da 
religiosidade e mudanças nas práticas 
religiosas. O acervo do Museu de São 
Roque conduz-nos a épocas históricas 
pandémicas, como a que vivemos, e evoca 
crenças e práticas religiosas que foram, 
numa altura em que a Medicina não dava 
muitas soluções, a única esperança. 

 
 
18h 

10 000 Passos – Do Jardim 

Calouste Gulbenkian à Igreja e 

Museu de São Roque 

Caminhada cultural | Rally fotográfico 

 

Ponto de encontro: Rua Dr. Nicolau 
Bettencourt (ao Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian)  
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

Ciclo de caminhadas por Lisboa, ao fim da 
tarde, com cerca de 10 000 passos cada, 
em que se evocam lugares, histórias e 
segredos da cidade. O registo fotográfico 
da caminhada, feito pelos participantes, 
dará origem a um álbum comum que 
iremos partilhar. 
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público adulto | grupos organizados 
 
Visitas guiadas de carácter geral para grupos, mediante 
marcação prévia, em português, francês, inglês ou espanhol 

Igreja de São Roque, Máx. 8 participantes 
Convento de São Pedro de Alcântara, Máx. 8 participantes 
Museu de São Roque, Máx. 5 participantes 

 

 

Igreja e Museu de São Roque | Visitas guiadas virtuais 

Visitas conduzidas através da plataforma Microsoft Teams com recurso ao 
site Google Arts & Culture. 

Min. 10, max. 25 participantes 
Participação GRATUITA mediante marcação prévia 
Segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h30, e entre as 14h00 e as 17h30 

 

 

 

Igreja e Museu de São Roque 

Visita guiada virtual de carácter geral 

 

Instalado na antiga Casa Professa de São 
Roque, da Companhia de Jesus, e 
contíguo à igreja da mesma invocação, o 
Museu de São Roque expõe um acervo 
patrimonial ímpar em Portugal, composto 
essencialmente por arte do século XVI ao 
XVIII. Sem sair de casa, descubra esta 
extraordinária coleção através de uma 
visita virtual. 

 

 

Pandemias e religiosidade  

Visita guiada virtual temática 

 

Historicamente, as pandemias, pelo temor 
da morte iminente e da proximidade do 
fim dos tempos, tiveram como 
consequência um incremento da 
religiosidade e mudanças nas práticas 
religiosas. O acervo do Museu de São 
Roque, apresentado através de uma visita 
guiada virtual, conduz-nos a épocas 
pandémicas, como a que vivemos, e evoca 
crenças e práticas religiosas que foram, 
numa altura em que a Medicina não dava 
muitas soluções, a única esperança.
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A Capela de São João Batista e 

o seu Tesouro  

Visita guiada virtual temática 

 

Encomendada em 1742 pelo Rei D. João V, 
a Capela de São João Batista é uma obra-
prima da arte mundial do período barroco. 
Construída em Roma por Luigi Vanvitelli e 
Nicola Salvi, enquanto João Frederico 
Ludovice acompanhava atentamente, 
desde Lisboa, o avançar dos trabalhos, foi 
enviada para Portugal em 1747, para ser 
assente na Igreja de São Roque. 
Destacam-se a qualidade dos artistas 
responsáveis, a riqueza dos materiais 
pétreos, o seu excepcional tesouro, ou, 
ainda, os famosos painéis de mosaico que 
avultam nas suas paredes. Nesta visita 
virtual, descubra a extraordinária história 
desta importante capela.

 
 

A coleção de Relicários da 

Igreja e Museu de São Roque  

Visita guiada virtual temática 

 

A Igreja de São Roque possui uma das 
mais importantes coleções de relicários do 
mundo. Deve-se à Companhia de Jesus o 
grande incremento do culto das relíquias 
em Portugal. No âmbito da espiritualidade 
dos jesuítas, os vestígios dos santos e 
santas serviam como modelos palpáveis 
de vivência cristã e como mediadores 
perante Deus. Conheça-os nesta visita 
virtual à coleção de relíquias e relicários de 
São Roque.
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Famílias com crianças  
 
 

JUNHO  
 
 

5 Jun (SÁB) 
 

10h 

Descobrir… Animais em São 

Roque 

Visita-jogo para famílias com crianças 
dos 6 aos 15 anos 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

Equipados com um caderno de campo, 
lápis e uma planta da Igreja e do Museu de 
São Roque, vamos procurar os animais 
escondidos nas obras de arte, identificá-
los e classificá-los, para perceber melhor 
onde e como vivem, e as suas histórias e 
significados nas obras de arte.

 
 

 
15h 

10 000 Passinhos  

Caminhada-expedição para famílias 
com crianças e jovens a partir dos 8 
anos 
 
Ponto de encontro: Praça David Leandro 
da Silva, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 16 participantes (2 grupos de 
8 participantes).  

São 10 0000 passinhos que te vão levar a 
descobrir lugares, histórias e segredos de 
uma zona da cidade desconhecida para 
muitas pessoas. Junto ao rio, pelo Parque 
Ribeirinho do Oriente, e equipados com 
máquinas fotográficas (ou telemóvel) e 
um caderno de campo vamos observar e 
registar o que te parece mais interessante 
e especial. 
 

 
12 e 19 Jun (SÁB) 

 

10h e 11h 

Se Eu Fosse… Cineasta  

Museu de São Roque (12 Jun – 
10h) e Cinemateca Júnior (19 
Jun - 11h) 
Oficina para famílias com crianças dos 
6 aos 12 anos 

 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. Inscrição 
exclusivamente para as duas sessões.  
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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. 
 

 
19 Jun (SÁB)  

 
15h 

Desenhar a Cidade. Exercícios 

sobre Arquitetura e Urbanismo 

Museu de São Roque 
Visita animada com atelier para 
famílias com jovens dos 10 aos 15 anos 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

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. 

 
26 Jun (SÁB) 

 

10h 

Descobrir… Plantas em São 

Roque 

Visita-jogo para famílias com crianças 
dos 6 aos 15 anos 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

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.

 
 

15h 

Mistérios em São Roque 

Igreja de São Roque  
Peddy paper para famílias com jovens 
até aos 12 anos  
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

Um código de letras encontrado numa 
epígrafe de pedra com mais de 500 anos é 
o início de uma aventura, onde irás 
descobrir a história de São Roque, os seus 
painéis de azulejos e os espaços mais 
escondidos de uma igreja única da cidade 
de Lisboa. 
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JULHO  
 
 
 

3 e 10 Jul (SÁB) 
 

10h 

Se Eu Fosse… Pintor  

Museu de São Roque (3 Jul – 
10h) e Casa-Museu Anastácio 
Gonçalves (10 Jul – 10h) 
Workshop para famílias com crianças 
dos 6 aos 12 anos 
 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. Inscrição 
exclusivamente para as duas sessões. 

Se fosses pintor há 550 anos… onde 
arranjarias as tintas e os materiais? Hoje é 
fácil e rápido, mas antigamente era mais 
complicado. Vamos aprender a fazer as 
tintas e perceber como os artistas de 
antigamente conseguiam preencher as 
suas pinturas de cores e figuras. 
No Museu de São Roque, os participantes 
terão contacto com algumas pinturas do 
seculo XVI, XVII e XVIII, conhecendo os 
seus temas, técnicas e suportes. Na 
semana seguinte, na Casa Museu 
Anastácio Gonçalves, vamos conhecer as 
obras mais importantes da sua coleção de 
pintura, dos séculos XIX e XX. 
 
 

 
 

3 Jul (SÁB) 
 
15h 

Tesouros do Convento 

Convento de São Pedro de 
Alcântara 

Peddy paper para famílias com 
crianças e jovens a partir dos 8 anos  
 
Ponto de encontro: Convento de São 
Pedro de Alcântara; acesso pela Rua Luísa 
Todi 1, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 
participantes 

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 de 400 anos.
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10 Jul (SÁB) 

 
15h 

A brincar construímos o 

passado 

Museu de São Roque 
Oficina para famílias com crianças dos 
6 aos 12 anos 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

 
De uma forma participativa e divertida, a 
oficina A brincar construímos o passado 
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.  
 

 
 

17 Jul (SÁB) 
 

10h 

Descobrir… Animais em São 

Roque 

Visita-jogo para famílias com crianças 
dos 6 aos 15 anos 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

Equipados com um caderno de campo, 
lápis e uma planta da Igreja e do Museu de 
São Roque, vamos procurar os animais 
escondidos nas obras de arte, identificá-
los e classificá-los, para perceber melhor 
onde e como vivem, e as suas histórias e 
significados nas obras de arte.

 
 

 

15h 

Desenhar no Convento  

Convento de São Pedro de 
Alcântara 
Workshop de desenho em família 
Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 
 
Ponto de encontro: Convento de São 
Pedro de Alcântara; acesso pela Rua Luísa 
Todi 1, Lisboa 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

Workshop para quem, com ou sem 
experiência, procura no desenho uma 
forma de descobrir outros espaços e as 
suas histórias mais secretas. O Convento 
de São Pedro de Alcântara apresenta-se 
como um edificado único na cidade de 
Lisboa, a sua relação com a cidade e os 
pormenores decorativos fazem dele um 
território ideal para a prática do desenho. 
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18 Jul (DOM) 

 
15h 

10 000 Passos – Especial 

famílias 

Parque Monsanto 
Caminhada-expedição 
Famílias com crianças e jovens até aos 
16 anos 
 
Ponto de encontro: R. Francisco Miguel 
Duarte (ao parque de estacionamento do 
Bairro do Calhau) 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 10 participantes.  

São 10 0000 passos que, na companhia da 
tua família, te vão levar a descobrir a 
natureza em Lisboa. Pelo Parque 
Monsanto, por entre árvores e arbustos, 
equipados com máquinas fotográficas (ou 
telemóvel) e um caderno de campo, 
vamos observar e registar o que te parecer 
mais interessante e especial. 
 
 

 
 

24 Jul (SÁB) 
 

10h 

Descobrir… Plantas em São 

Roque 

Visita-jogo para famílias com crianças 
dos 6 aos 15 anos 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

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.

  

 
 
15h 

Desenhar a Cidade. Exercícios 

sobre Arquitetura e Urbanismo 

Museu de São Roque 
Visita animada com atelier para 
famílias com jovens dos 10 aos 15 anos 

 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 8 participantes. 

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. 
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31 Jul (SÁB) 

 

10h 

Mistérios em São Roque 

Igreja de São Roque  
Peddy paper para famílias com jovens 
até aos 12 anos  
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes. 

Um código de letras encontrado numa 
epígrafe de pedra com mais de 500 anos 
será o início de uma aventura onde irás 
descobrir a história de São Roque, os seus 
painéis de azulejos e os espaços mais 
escondidos de uma igreja única da cidade 
de Lisboa. 
 

 
 

 
15h 

O que esconde um retrato? 

Igreja e Museu de São Roque 

Visita animada com atelier para 
famílias com jovens dos 6 aos 12 anos 
 
Ponto de encontro: Museu de São Roque  
Participação gratuita mediante marcação 
prévia. Máx. 5 participantes.

O museu está cheio de retratos, 
verdadeiros e ficcionados. Vamos 
descobrir quem foram aquelas pessoas, 
onde e como viveram, o que significam os 
objetos que estão à sua volta. E se 
pintasses o teu auto-retrato, como o 
farias? 
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Atividades sujeitas a alteração ou cancelamento por motivos de força 
maior.  

 

Condições gerais de participação nas vistas guiadas:   

 Conservação de distanciamento físico de 2 metros, exceto para 
elementos do mesmo agregado familiar. 

 Utilização de máscara (cirúrgica ou comunitária).  
 Desinfeção das mãos com a solução à base de álcool antes da 

entrada em espaços fechados. 
 Respeito pelas regras de etiqueta respiratória.  
 Respeito pelas orientações do percurso e pela lotação máxima 

de cada visita.  

 
Newsletter 
Subscreva aqui a newsletter da Cultura Santa Casa 

 
 
Contactos para marcações 
Serviço de Públicos e Desenvolvimento Cultural 
Direção da Cultura da SCML 
21 324 08 69/87/89 
culturasantacasa@scml.pt  
Convento de São Pedro de Alcântara 
Rua Luísa Todi, 1 (ao Bairro Alto) 
1200-245 Lisboa 
 
Marcações para o ciclo de visitas Itinerários da Fé:  
Quo Vadis - Turismo do Patriarcado de Lisboa 
 21 887 95 49 – Paróquia de São Nicolau 
turismo@quovadislisboa.com 
 
 

 

https://www.scml.pt/cultura#newsletter-cultura
mailto:culturasantacasa@scml.pt
mailto:turismo@quovadislisboa.com

