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NOVEMBRO

 
1 Nov (DOM) 

 
16h30 

Officium Ensemble - Requiem 
pelas vítimas do grande 
terramoto de Lisboa 

32ª Temporada de Música em São 
Roque 

Transmissão em http://tmsr.scml.pt  

No ano em que se comemoram os 265 
anos sobre o Grande Terramoto de Lisboa 
de 1755, e também no contexto atribulado 
e aflitivo que todos vivemos neste ano de 
2020, o Officium Ensemble assinala estes 
dois acontecimentos, trazendo a público 
uma das obras menos interpretadas da 
história da música portuguesa, de uma das 
figuras mais importantes da Escola de 
Música da Sé de Évora renascentista: o 
Requiem a 4 vozes, de Manuel Mendes. 

 

 
 

2 Nov (SEG) 
 
21h30 

Ar de outros planetas  

Ouvidos para a música | Sessões de 
apreciação musical com Martim Sousa 
Tavares 

32ª Temporada de Música em São 
Roque 

Transmissão em http://tmsr.scml.pt 

O terceiro episódio do ciclo debruça-se 
sobre conceitos de marginalidade e 
centralidade na música clássica, e como 
esta forma de arte evolui não só em 
sentido estético, mas também enquanto 
estrutura social. Será possível que o futuro 
da música clássica passe por soluções 
vindas da sua periferia? 
Inclui música de H. Dutilleux, M. Bonds, F. 
Price, E. Nazareth, A. Pärt. 

 

 
 

4 Nov (QUA) 
 
10h 

Ecologia e pensamento 
franciscano 

Vista temática ao Convento de São 
Pedro de Alcântara 

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 ético 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 prioridades. 

 

http://tmsr.scml.pt/
http://tmsr.scml.pt/
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6 Nov (SEX) 
 
21h 

Americantiga Ensemble – 
Mozart à portuguesa e o 
classicismo em Portugal 

32ª Temporada de Música em São 
Roque 

Transmissão em http://tmsr.scml.pt  

O concerto, a ser realizado com base na 
interação entre música e poesia, será 
centrado na “versão eborense” do 
Requiem de W. A. Mozart – obra 
conhecida em Portugal não muitos anos 
depois da sua composição em 1791 em 
Viena, assim como em obras inéditas de 
compositores atuantes na corte de Lisboa 
na segunda metade do séc. XVIII como 
José Joaquim dos Santos e David Perez. 
As obras apresentadas neste concerto 
fazem parte de uma coleção de 
manuscritos encontrados na Sé da Évora. 

 
 

7 Nov (SÁB) 
 
10h 

Itinerários em Lisboa – As sedes 
da Santa Casa  

Percurso pedestre 

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 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes.

Esta iniciativa é organizada pelo Quo Vadis 
– Turismo do Patriarcado de Lisboa, em 
colaboração com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, e 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, tendo em conta 
a dimensão arquitetónica e monumental 
da Fé cristã.

 
 
 
 

http://tmsr.scml.pt/
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16h30 

Pedro Caldeira Cabral e Duncan 
Fox – Nova cítara portuguesa 

32ª Temporada de Música em São 
Roque 

Transmissão em http://tmsr.scml.pt   

A Cítara Portuguesa tem vindo a despertar 
o interesse crescente do público atento à 
fruição de géneros musicais diferentes do 
uso popular deste instrumento no 
acompanhamento do fado e a sua 
apresentação no contexto de festivais de 
música clássica é cada vez mais frequente. 
Para tal temos contribuído, desde a 
década de 1970, com a criação de um 
novo repertório solístico alargado, 
constituído por composições originais e 
transcrições de peças de música do 
passado. 

 

 
 

8 Nov (DOM) 
 
10h30 

Património ao Domingo – Igreja 
de São Roque 

Visita guiada 

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 mundial, destaca-se o 
conjunto de pintura, azulejaria, talha 
dourada e relicários, bem como a célebre 
Capela de São João Batista.  

 
 

 

15h 

Mistérios na colina de São 
Roque 

Peddy paper em família 

Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 6 participantes

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.  
Os participantes receberão por mail um 
roteiro com os desafios para consulta 
durante o percurso ou impressão. É 
necessário trazer um caderno e lápis. 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 

 
 
 
 

http://tmsr.scml.pt/
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16h30 

David Costa e Pedro Ferro – 
Oboé e piano em português 

32ª Temporada de Música em São 
Roque 

Transmissão em http://tmsr.scml.pt   

A composição da música erudita, que na 
segunda metade do século XX tendeu a 
ser mais para uma elite, tem procurado, 
nos últimos anos, atingir um público cada 
vez mais abrangente e o próprio público 
hoje em dia está mais interessado em 
aproximar-se a vários tipos diferentes de 
música.Com música exclusivamente de 
compositores portugueses procura tocar a 
música que nos está próxima, tanto física 
como emocionalmente. Obras de Anne 
Victorino d’Almeida, Nuno Côrte-Real, 
Sérgio Azevedo e Alfredo Teixeira, este 
novo programa é o começo de uma 
aposta na produção nacional do Duo. 

 
 
 

9 Nov (SEG) 
 
21h30 

Revoluções silenciosas  

Ouvidos para a música | Sessões de 
apreciação musical com Martim Sousa 
Tavares 

32ª Temporada de Música em São 
Roque 

Transmissão em http://tmsr.scml.pt  

Um episódio pensado para indagar sobre a 
natureza discreta e aparentemente 
silenciosa de algumas das mais 
importantes revoluções na música 
clássica, que nos lembram que nem 
sempre aqueles que falam mais alto têm 
as coisas mais importantes a dizer. 
Inclui música de E. Satie, C. Debussy, J. 
Cage, E. Rautavaara. 

 

 
 
 

11 Nov (QUA) 
 
10h 

Pandemias e religiosidade 

Visita temática ao 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. 

 
 

 

http://tmsr.scml.pt/
http://tmsr.scml.pt/
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13 Nov (SEX) 
 
 
10h e 14h 

Museálogos – Talha dourada 

(novo horário) 

Museu de Artes Decorativas 
Portuguesas e Igreja de São Roque   

Visita temática 

Participação: 6€ por pessoa / 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.  
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. 

 
 
21h 

Orquestra barroca Casa da 
Música – Stabat Mater de 
Bocherini 

32ª Temporada de Música em São 
Roque 

Transmissão em http://tmsr.scml.pt   

O sofrimento de Maria no momento da 
crucificação do seu filho inspirou o texto 
do Stabat Mater, datado do séc. XIII e que 
deu origem a algumas das obras mais 
pungentes da música ocidental. Luigi 
Boccherini imprimiu no seu Stabat Mater 
um carácter intimista que sublinha na 
perfeição a fragilidade e a dor da mãe de 
Jesus Cristo. Esta é uma obra raramente 
apresentada nas salas de concerto, já que 
o compositor, que viveu em Espanha onde 
se tornou o grande representante do 
Classicismo latino, é especialmente 
conhecido pela sua música de câmara, em 
especial os quintetos de cordas. 

 
 

14 Nov (SÁB) 
 
 

10h 

Mistérios na colina de São 
Roque 

(novo horário) 

Peddy paper em família 

Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 6 participantes

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.  
Os participantes receberão por mail um 
roteiro com os desafios para consulta 
durante o percurso ou   impressão. É 
necessário trazer um caderno e lápis. 
Ponto de encontro: Museu de São Roque. 

 

http://tmsr.scml.pt/
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21h30 

Vox Populi  

Ouvidos para a música | Sessões de 
apreciação musical com Martim Sousa 
Tavares 

32ª Temporada de Música em São 
Roque 

Transmissão em http://tmsr.scml.pt  

Conclui-se o ciclo Ouvidos para a Música 
com um episódio ad hoc, baseado numa 
seleção de questões, comentários e 
perguntas que serão levantadas ao longo 
das quatro sessões iniciais. 
O objetivo deste episódio é promover a 
participação, a curiosidade e estimular a 
imaginação dos ouvintes, convidando-os a 
exprimirem-se e verem as suas 
considerações respondidas, 
problematizadas, elaboradas, ou 
simplesmente viradas do avesso. 
A seleção musical será uma surpresa e 
subordinada ao conteúdo do episódio. 

 
 

17 e 24 Nov (TER) 
 
18h30 

O grande Meaulnes, de Alain 
Fournier 

Clube de Leitura, com Carlos Vaz 
Marques 

Participação via Zoom 

(2 sessões) 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 25 participantes.

O último livro proposto para este segundo 
ano do Clube de Leitura “Ler na 
Misericórdia” é a única obra de um escritor 
que morreu precocemente; Alain Fournier, 
tinha 27 anos quando foi morto durante a 
primeira guerra mundial. O Grande 
Meaulnes, um clássico da literatura 
francesa da primeira metade do século XX, 
é a evocação nostálgica dos sonhos da 
adolescência. A mansão onde Augustin 
Meaulnes – o grande Meaulnes – descobre 
o primeiro amor é o lugar cuja 
hospitalidade, real ou fantasiada, marcará 
a melancólica aventura das personagens 
do romance pela vida fora.

 
18 Nov (QUA) 

 
10h e 14 

Museálogos – Talha dourada 

Museu de Artes Decorativas 
Portuguesas e Igreja de São Roque   

Visita temática 

Participação: 6€ por pessoa / 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.  
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.

 

http://tmsr.scml.pt/
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21 Nov (SÁB) 

 
10h 

A Santa Casa Abre Portas – Sala 
de Extrações da Lotaria 
Nacional 

Visita guiada 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes. 

Instalada num dos claustros seiscentistas 
da Casa Professa de São Roque, a Sala de 
Extrações da Lotaria Nacional deve-se a 
um projeto traçado no início do século XX 
por Adães Bermudes. Desde 1903 que a 
sorte aqui “anda à roda”, em cumprimento 
do decreto aprovado em 1783 por D. Maria 
I, concedendo à Instituição a exploração 
da Lotaria, assegurando, assim, que a 
Misericórdia consegue chegar a quem 
mais precisa.

 
 
 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso da 
Baixa 

Percurso pedestre 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes.

Esta iniciativa é organizada pelo Quo Vadis 
– Turismo do Patriarcado de Lisboa, em 
colaboração com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, e 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, tendo em conta a dimensão 
arquitetónica e monumental da Fé cristã.

 
 
 
15h 

Conversas sobre Educação | 4.ª 
edição 

Educação e Cultura: desafios 
em tempos de Covid-19 

Com Carla Martinez, Jorge Ascenção, 
Maria de Assis Swinnerton e Marta 
Ornelas. Moderação de Paulo Farinha 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia. 

Encontro on-line.  

A pandemia veio alterar profundamente a 
relação entre a escola, as famílias e os 
espaços culturais. Como podem os 
estabelecimentos de ensino e os museus, 
teatros ou bibliotecas continuar em 
conexão? Que soluções estão a ser 
implementadas para garantir o acesso à 
cultura numa época em que as 
desigualdades sociais se tornaram mais 
evidentes e se acentuaram? Será o digital 
a solução? Ou será apenas parte dela? 
Sendo a criatividade um elemento fulcral 
da atividade artística, será que estes 
espaços estão a conseguir desenvolver 
soluções inovadoras e seguras que 
permitam o contacto direto com a 
produção cultural? No dia 21 de novembro 
vamos falar destas e outras questões com 
alguns especialistas - que vão também 
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responder às questões de quem quiser intervir.    

 
22 Nov (DOM) 

 
10h30 

Património ao Domingo – Igreja 
de São Roque 

Visita guiada 

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 mundial, destaca-se o 
conjunto de pintura, azulejaria, talha 
dourada e relicários, bem como a célebre 
Capela de São João Batista.  

 

 
25 Nov (QUA) 

 
10h 

Ecologia e pensamento 
franciscano 

Vista temática ao Convento de São 
Pedro de Alcântara 

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 ético 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 prioridades. 

 

 

 
28 Nov (SÁB) 

 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso do 
Chiado 

Percurso pedestre 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes.

Esta iniciativa é organizada pelo Quo Vadis 
– Turismo do Patriarcado de Lisboa, em 
colaboração com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, e 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, tendo em conta a dimensão 
arquitetónica e monumental da Fé cristã.  
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29 Nov (DOM) 
 
15h 

Mistérios na colina de São 
Roque 

Peddy paper em família 

Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 6 participantes

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.  
Os participantes receberão por mail um 
roteiro com os desafios para consulta 
durante o percurso ou   impressão. É 
necessário trazer um caderno e lápis. 
Ponto de encontro: Museu de São Roque 
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DEZEMBRO

 
2 Dez (QUA) 

 
10h 

Pandemias e religiosidade 

Visita temática ao 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. 

 
 

5 Dez (SÁB) 
 
10h 

Itinerários em Lisboa – Marvila 

Percurso pedestre 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 8 participantes.

Situada na zona oriental da Lisboa, 
Marvila, foi sempre uma zona de grande 
quintas e palácios de veraneio à margem 
da cidade de Lisboa, muitas das quais 
ainda visíveis no percurso do itinerário. 
Porém, desde o final do século XVIII até ao 
século XX, o progresso industrial trará a 
indústria têxtil, o tabaco, vinhos, açúcar, 
sabões, fósforos, trefilarias, caminhos-de-
ferro, pólvora e material de guerra. 
O século XXI tornou a zona ribeirinha de 
Marvila num dos novos polos turísticos da 
capital, com novas indústrias como a 
restauração, os ateliers de arte urbana e 
oficinas de arte, e até novas cervejeiras. 

 
 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso da 
Mouraria  

Percurso pedestre 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes. 
 

Esta iniciativa é organizada pelo Quo Vadis 
– Turismo do Patriarcado de Lisboa, em 
colaboração com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, e 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, tendo em conta a dimensão 
arquitetónica e monumental da Fé cristã
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6 Dez (DOM) 

 
10h30 

Património ao Domingo - 
Convento de São Pedro de 
Alcântara 

Visita guiada 

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. 

 

 

15h 

Mistérios em São Roque – 
Especial Natal 

Peddy paper em família 

Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes

Descubram o Natal em família através de 
um roteiro cheio de desafios divertidos e 
surpreendentes por entre as obras de arte 
da Igreja e Museu de São Roque relativas a 
esta quadra. 

 
 

9 Dez (QUA) 
 
10h 

Ecologia e pensamento 
franciscano 

Vista temática ao Convento de São 
Pedro de Alcântara 

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 ético 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 prioridades.
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12 Dez (SÁB) 
 
10h 

Mistérios em São Roque – 
Especial Natal 

Peddy paper em família 

Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes

Descubram o Natal em família através de 
um roteiro cheio de desafios divertidos e 
surpreendentes por entre as obras de arte 
da Igreja e Museu de São Roque relativas a 
esta quadra.

 
 
15h 

Natividade em São Roque 

Vista temática à Igreja e Museu de 
São Roque 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes.

Trata-se de uma visita temática em que o ciclo 
do Natal é narrado através das suas 
personagens, presentes nas obras de arte da 
Igreja e Museu de São Roque 
 

 

 
 

13 Dez (DOM) 
 
10h30 

Património ao Domingo – Igreja 
de São Roque 

Visita guiada 

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 mundial, destaca-se o conjunto de 
pintura, azulejaria, talha dourada e 
relicários, bem como a célebre Capela de 
São João Batista.  
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16 Dez (QUA) 
 
10h 

Natividade em São Roque 

Vista temática à Igreja e Museu de 
São Roque 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes. 

 

Trata-se de uma visita temática em que o 
ciclo do Natal é narrado através das suas 
personagens, presentes nas obras de arte 
da Igreja e Museu de São Roque. 

 
 
 

17 Dez (QUI) 
 

10h 

Natividade em São Roque 

Vista temática à Igreja e Museu de 
São Roque 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes. 

 

Trata-se de uma visita temática em que o 
ciclo do Natal é narrado através das suas 
personagens, presentes nas obras de arte 
da Igreja e Museu de São Roque. 

 
 

 

 

19 Dez (SÁB) 
 
10h 

A Santa Casa Abre Portas –
Arquivo Histórico 

Visita guiada 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes. 

A documentação histórica da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, presente em 
cerca de 3,5 km de prateleiras, é 
constituída sobretudo por documentos 
em papel e pergaminho, por fotografias e 
registos sonoros. É o Arquivo Histórico 
que coordena e garante o funcionamento 
e a guarda dos arquivos definitivo e 
intermédio da SCML, assim como da 
biblioteca de livro antigo.
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10h 

Itinerários da Fé - Percurso da 
Baixa 

Percurso pedestre 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes. 

Esta iniciativa é organizada pelo Quo Vadis 
– Turismo do Patriarcado de Lisboa, em 
colaboração com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, e 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, tendo em conta 
a dimensão arquitetónica e monumental 
da Fé cristã.  

 
 
 
 
15h 

Mistérios em São Roque – 
Especial Natal 

Peddy paper em família 

Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes

Descubram o Natal em família através de 
um roteiro cheio de desafios divertidos e 
surpreendentes por entre as obras de arte 
da Igreja e Museu de São Roque relativas a 
esta quadra.  

 

 
 
 

20 Dez (DOM) 
 
14h30 

Património ao Domingo - 
Hospital de Sant’Ana 

Visita guiada 

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.  
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.  
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22 Dez (TER) 
 
15h 

Mistérios em São Roque – 
Especial Natal 

Peddy paper em família 

Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 8 participantes.

Descubram o Natal em família através de 
um roteiro cheio de desafios divertidos e 
surpreendentes por entre as obras de arte 
da Igreja e Museu de São Roque relativas a 
esta quadra. 

 
 
 

23 Dez (QUA) 
 
10h 

Natividade em São Roque 

Vista temática à Igreja e Museu de 
São Roque 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes. 

Trata-se de uma visita temática em que o 
ciclo do Natal é narrado através das suas 
personagens, presentes nas obras de arte 
da Igreja e Museu de São Roque.

 
26 Dez (SÁB) 

 
10h 

Itinerários da Fé - Percurso do 
Chiado 

Percurso pedestre 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 5 participantes.

Esta iniciativa é organizada pelo Quo Vadis 
– Turismo do Patriarcado de Lisboa, em 
colaboração com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, e 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, tendo em conta a dimensão 
arquitetónica e monumental da Fé cristã.  

 

 
 

27 Dez (DOM) 
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10h30 

Património ao Domingo – Igreja 
de São Roque 

Visita guiada 

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 mundial, destaca-se o conjunto de 
pintura, azulejaria, talha dourada e 
relicários, bem como a célebre Capela de 
São João Batista.  

 
 
15h 

Mistérios em São Roque – 
Especial Natal 

Peddy paper em família 

Famílias com crianças e jovens até aos 
15 anos 

Participação gratuita mediante marcação 
prévia.  

Máx. 8 participantes

Descubram o Natal em família através de 
um roteiro cheio de desafios divertidos e 
surpreendentes por entre as obras de arte 
da Igreja e Museu de São Roque relativas a 
esta quadra.  

 

 

 
30 Dez (QUA) 

 
10h 

Ecologia e pensamento 
franciscano 

Vista temática ao Convento de São 
Pedro de Alcântara 

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

 
Visitas guiadas de carácter geral para grupos, mediante marcação 
prévia, em português, francês, inglês e espanhol 
Igreja de São Roque, Máx. 8 participantes 
Convento de São Pedro de Alcântara, Máx. 8 participantes 
Museu de São Roque, Máx. 5 participantes 
 
 
Condições gerais de participação:   

 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 (tossir ou espirrar para 

a zona interior do cotovelo).  
 Respeito pelas orientações do percurso e pela lotação máxima de 

cada visita.  
 Proibição de ajuntamentos com mais de 10 pessoas 

 
 
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 
 
 
As marcações para o ciclo de visitas Itinerários da Fé realizam-se através 
dos seguintes contactos:  
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

