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Em 2019 a oferta cultural da Misericórdia de Lisboa vai crescer, perspetivando-se a abertura 

da Casa Ásia – Coleção Francisco Capelo, espaço cultural que, no Largo Trindade Coelho, se 

junta à Igreja e ao Museu de São Roque, ao Arquivo Histórico e à Biblioteca da Santa Casa. 

O Largo, também conhecido como da Misericórdia ou de São Roque, vai ainda contar com a 

presença da Brotéria, uma parceria privilegiada da Santa Casa com a Companhia de Jesus. 

Sensíveis aos desafios da sociedade, os Jesuítas portugueses propõem criar um centro 

cultural, espaço de diálogo e debate que alia cultura e ciência, arte e espiritualidade, em 

ordem ao bem-comum. 

A par da afinidade geográfica, os diferentes espaços culturais estão unidos por uma afinidade 

patrimonial e artística de narrativas comuns: o cuidar do outro; a Lisboa cosmopolita, ponto de 

partida e de chegada permanente; a interculturalidade; o Oriente.

Reconhecendo estas afinidades e o seu potencial, a Santa Casa propõe à cidade o Polo Cultural 

de São Roque, um lugar que se pretende dinâmico e inovador, de encontro e criatividade, onde 

se pode descobrir e aprofundar a história e os seus protagonistas, o património e os seus 

construtores, em diálogo com a contemporaneidade e a sua proposta hodierna.

Com o lançamento do Polo de São Roque, a Santa Casa propõe também uma nova 

modalidade de programação cultural: temática, integrada e plurianual. Mantendo-se fiel à sua 

matriz, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa compromete-se com uma cultura para o futuro 

e inaugura um caminho novo na sua história e na história da cidade.

A par das atividades que de forma contínua dão a conhecer os diferentes espaços patrimoniais 

da instituição, vão decorrer ao longo do ano programas temáticos específicos, relacionados com 

a Hospitalidade nas suas diferentes abrangências, dirigidos a diferentes públicos. Esteja atento 

à programação cultural da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e participe.

APRESENTAÇÃO
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DESTAQUE

Diário Gráfico

17 mar | 10h30 | Jovens a partir dos 15 anos e adultos

Quinta Alegre

Atividade desenvolvida em vários edifícios históricos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

dirigida a quem gosta de conhecer o património através do desenho e da aguarela. Em março, 

vamos até à Quinta Alegre, quinta de veraneio do século XVIII na Charneca do Lumiar.

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 8 participantes, máx. 20 participantes.
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EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

Um Templo para Xavier

3 dez 2018 a 3 fev 2019

Galeria de Exposições Temporárias do Museu de São Roque

O cofre relicário de São Francisco Xavier é uma peça ímpar de ourivesaria goesa do século XVII, 

que pela sua oferta ao Museu de São Roque da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ficou 

associado à Igreja de São Roque e ao ciclo pictórico da autoria de André Reinoso, presente na 

sacristia, dedicado à vida do santo. Comemorando o 10.º aniversário da doação do cofre por 

D. Teresa Mendia de Castro (Nova Goa) e o 400.º aniversário da execução do ciclo pictórico, 

procedeu--se à organização de uma exposição que parte da análise do cofre enquanto objeto 

artístico, inspirado simultaneamente na arquitetura europeia e no gosto oriental, sincretismo 

presente noutras expressões artísticas contemporâneas. É abordada a tipologia de relicário que 

tem as suas origens na Idade Média europeia, tendo sido exportada para a Índia onde foi objeto 
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de uma reinterpretação estética local. Analisa-se a iconografia de São Francisco Xavier, como 

anunciador do Cristianismo, tendo sido adaptada por outras ordens religiosas responsáveis 

pela missionação noutros pontos do mundo. Também é abordado o culto das relíquias do 

santo, quase todas por contato, dado que o seu corpo permanece praticamente incorrupto em 

Goa. Finalmente analisa-se a importância do santo e da sua festa anual, envolvendo música, 

gastronomia, convívio social e diversas tradições orais, como fator agregador da comunidade 

goesa, entre a católica praticante e a de outras confissões religiosas, entre a residente em Goa e 

a dispersa pela diáspora.

Horário

Segunda-feira - 14h00-18h00

Terça a domingo - 10h00-12h00 e 14h00-18h00

Visitas condicionadas às celebrações litúrgicas.

Entrada livre

ATIVIDADES ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO

9 jan | 18h00
Sacristia da Igreja de São Roque 

Nova leitura iconológica do ciclo pictórico da Vida e Lenda de São Francisco Xavier.
Conferência por João Simões, técnico do Museu de São Roque e comissário da Exposição.

Participação gratuita mediante marcação prévia, máx. 30 participantes.

16 jan | 18h00
Museu de São Roque

A importância de São Francisco Xavier para as comunidades goesas no Mundo.
Conferência por Filipe Monteiro, Casa de Goa.

Participação gratuita mediante marcação prévia, máx. 60 participantes.

20 jan | 16h00-17h30
Igreja de São Roque

Cânticos em concani, Grupo SURYA.

Entrada livre, sujeita à lotação da Igreja de São Roque. 
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24 jan | 18h00
Galeria de exposições temporárias do Museu de São Roque 

Um relicário no século XXI
Apresentação do relicário contemporâneo realizado no âmbito desta exposição para albergar as relíquias 
de São Francisco Xavier, por João Norton, SJ. 

Entrada livre, sujeita à lotação da galeria.

VISITAS GUIADAS À EXPOSIÇÃO

Crianças 
O Oriente em São Roque 

A viagem de São Francisco Xavier ao Oriente representada num conjunto de vinte telas da sacristia da 
Igreja de São Roque, a exposição temporária e o núcleo de arte oriental do museu, servem de mote para 
trabalhar, através de um jogo de equipa, temas relacionados com a história da expansão portuguesa. 
De um lado os europeus, do outro os orientais, duas equipas que no fim se encontram e partilham 
conhecimento e experiências.

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes
Crianças do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico (10-14 anos)  

Adultos
Vistas guiadas à Exposição Temporária

Quarta-feira | 16h00
2, 9, 16, 23, 30 jan 2019 

Domingo, 15h00
6, 13, 20, 27 jan 2019

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.
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ESPETÁCULOS

Disseram-mo por muito certo…

20 jan | 3 fev | 17 fev | 3 mar | 17 mar – 15h

Museu de São Roque

Visitas encenadas com recriação histórica: são as personagens que conduzem o grupo numa 

viagem que decorre entre o século XVI e o século XVIII, assente numa narrativa através da qual 

se vai desvelando a história de São Roque, a partir das peças em exposição no Museu.

Público geral: marcação prévia 

Grupos organizados: marcação de segunda-feira a domingo mediante disponibilidade



010 <

Valor/participantes:

5€ Aluno – Grupos escolares

7€ Público geral

N.º de participantes: mínimo - 30 | máximo – 40

Marcações / informações: 

Cantigas D’Alba Associação Cultural

Tel. 916 020 883

cantigadalba@gmail.com
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COLÓQUIOS . CONVERSAS . DEBATES

CICLO TEMÁTICO
Doces Pecados e Ternas Virtudes 

14 fev | 11 abr | 18h30

Convento de São Pedro de Alcântara

A Associação de Professores de Filosofia organiza um ciclo de conferências dedicado  à 

dicotomia entre o pecado e a virtude, problematizando esta distinção, procurando na 

ambiguidade categorial de ambos os conceitos, interstícios que ajudem a esclarecer a sua 

proximidade, tanto ou mais do que a sua distinção, num registo a que não faltará a ironia.

14 fev

Tradição monoteísta e revolução romântica. 

Carlos João Correia 

11 abr

A virtude e o pecado nos nossos dias | Do Religioso ao Político.

Alexandre Franco de Sá

Participação gratuita mediante marcação prévia.
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VISITAS GUIADAS E ITINERÁRIOS
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL

Património ao Domingo

Convento de São Pedro de Alcântara | 1.º dom. mês às 10h30 | 6 jan, 3 fev, 3 mar

Quinta Alegre | 2.º dom. mês às 10h30 | 13 jan, 10 fev, 10 mar

Hospital de Sant’Ana | 3.º dom. mês às 14h30 | 20 jan, 17 fev, 17 mar

Igreja e Museu de São Roque | 4.º dom. mês às 10h30 | 27 jan, 24 fev, 24 mar

Ao domingo é possível conhecer melhor o património histórico e artístico da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa em contexto de visita guiada. 

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.
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A Santa Casa Abre Portas

19 jan | Convento de São Pedro de Alcântara

16 fev | Mosteiro de Santos-o-Novo  

16 mar | Residência Faria Mantero

A Santa Casa abre as portas de doze imóveis que integram o seu património ou que estão 

entregues à sua responsabilidade. Cada mês, um edifício diferente. É sempre no terceiro sábado 

de cada mês às 10h, exceto feriados. 

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.

Itinerários em Lisboa

5 jan | Itinerário do Azulejo

2 fev | Edifícios Históricos da Companhia de Jesus

2 mar | Sedes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

Quatro percursos pedestres e um em bicicleta, guiados, dedicados a temas relacionados com a 

História e o Património da Misericórdia de Lisboa. É sempre no primeiro sábado de cada mês às 

10h, exceto feriados.

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.

Museálogos. Diálogos entre museus

12 jan | Museu de São Roque 10h00 / Museu do Oriente 14h00 – A Índia portuguesa

9 fev | Museu de São Roque 10h00 / Museu dos Coches 14h00 – D. João V: Arte e História

9 mar | Museu de São Roque 10h00 / Museu da Farmácia 11h30 – Jesuítas: Ciência e Saúde 

Um tema, dois museus. Este ciclo de visitas tem como fim pôr em diálogo as diferentes perspe-

tivas que podemos ter de um mesmo tema consoante o contexto em que nos encontramos.  

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.
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Itinerários da Fé 

Os percursos guiados Itinerários da Fé são uma iniciativa conjunta da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e do Quo Vadis - Turismo do Patriarcado 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. 

Percurso da Baixa

 19 jan | 16 fev | 16 mar | 10h00 (3º sáb. mês)

 Sé de Lisboa, Igreja da Madalena | Igreja da Conceição Velha | Igreja de São Nicolau |   

 Ermida de Nossa Senhora da Oliveira.

Percurso do Bairro Alto

 26 jan | 23 fev | 23 mar | 10h00 (4º sáb. mês)

 Convento dos Cardaes | Igreja de Santa Catarina | Igreja de São Roque | 

 Convento de São Pedro de Alcântara.

Marcações / informações:

Paróquia de São Nicolau | 218 879 549

itinerarios@paroquiasaonicolau.pt

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.

Pedra ante Pedra

17 fev | 15h00 – De Marvila ao Convento do Grilo 

Geologia entre o Poço do Bispo e Xabregas; Calcários de Marvila. 

A exploração de calcários e argilas na zona oriental de Lisboa e sua utilização. 

Rochas ornamentais e de construção do Convento dos Grilos – diversidade e proveniência.  

Itinerário desenvolvido em parceria com o Museu Geológico – Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia, com enquadramento geológico dos locais, recursos geológicos, achados 

paleontológicos relevantes e testemunhos da geologia local. 

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes. 
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Na Rota dos Reis Magos

5 jan | 10h00

Itinerário a pé, da Estrela à Baixa, à procura dos Presépios lisboetas.

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes. 

Visitas guiadas 
em diferentes idiomas sem marcação prévia

Igreja e Museu de São Roque

 Português: quinta 10h00 | sábado 16h30 | domingo 10h00 e 11h30

 Espanhol: quinta 11h30 | sábado 11h30 e 15h00

 Francês: quinta 16h30 | sexta 10h00 e 15h00 | domingo 16h30

 Inglês: quinta 15h00 | sexta 11h30 e 16h30 | sábado 10h00 | domingo 15h00

Convento de São Pedro de Alcântara 

 Português: sábado | 15h00 e 16h30

 Francês: sexta | 11h30

 Inglês: sexta | 15h00

2,5 € por pessoa 
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VISITAS GUIADAS E ITINERÁRIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

Visitas guiadas a edifícios da Santa Casa Misericórdia de Lisboa

De segunda-feira a domingo, mediante marcação prévia, de manhã ou de tarde:

 Igreja de São Roque

 Convento de São Pedro de Alcântara

 Quinta Alegre

 Convento do Grilo

 Convento de Nossa Senhora da Encarnação

 Convento de Santos-o-Novo

 Hospital de Sant’Ana

 Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 

 Aldeia de Santa Isabel

Entrada livre mediante marcação prévia.

A Santo que não conheço... nem lhe rezo nem lhe ofereço

Igreja e Museu de São Roque 

O acervo da Igreja e do Museu de São Roque é abordado na perspetiva das ciências sociais e 

da religiosidade popular entendida enquanto fenómeno social e antropológico. Esta perspetiva 

do património salienta as possíveis relações afetivas e emocionais do visitante com as peças 

expostas e trabalha elementos da memória, individual e coletiva. 

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.
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Jogos Sociais. Dois séculos ao serviço da sociedade

Museu de São Roque, Sala de Extrações da Lotaria e Arquivo Histórico SCML

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, jogo de carácter social que constituía na altura um suporte 

fundamental do cuidado prestado pela instituição em prol dos mais desprotegidos. Visita 

à primeira e à atual sala de extrações da lotaria e apresentação de documentos históricos 

relacionados com o jogo. 

Participação gratuita mediante marcação prévia.

Arquivos, salvaguarda de memórias 

Arquivo Histórico SCML 

Os Arquivos são locais onde se preservam memórias. Todos nós temos em casa documentos 

que contêm parte da nossa história pessoal: fotografias, cartas, bilhetes de espetáculos, 

passagens de avião, um autógrafo de alguém famoso. São elementos frágeis, difíceis de 

preservar. Como o fazer? Que conselhos nos dão os especialistas? Como podemos organizar o 

nosso arquivo pessoal?

Participação gratuita mediante marcação prévia.
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ATIVIDADES EM FAMÍLIA

Os Reis Magos em São Roque

6 jan | 15H00 | Famílias com crianças dos 4 aos 10 anos

Museu de São Roque 

Atividade relacionada com a história dos Reis Magos, patente em várias pinturas do Museu e 

Igreja de São Roque. Vamos descobrir as suas histórias, segredos e diferenças. No final, cada 

um reconstrói a sua personagem favorita utilizando tintas, colagens e materiais reciclados.

Participação gratuita mediante marcação prévia, min. 8 participantes, máx. 20 participantes.
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Se eu fosse…

Visita-oficina | Crianças dos 6 aos 12 anos

Esta atividade mensal parte do acervo do Museu de São Roque em articulação com outros 

museus e instituições culturais da cidade de Lisboa para proporcionar às crianças a experiência 

de um ofício. Decorre em dois momentos e dois espaços distintos que se complementam.

Se eu fosse… Boticário!

 19 jan – 10h30 | Museu de São Roque

 26 jan – 11h00 | Museu da Farmácia

Crianças: 4,5€. Adultos: 6,5€. Marcação prévia.

Se eu fosse… Engenheiro de estruturas!

 9 fev – 10h30 | Instituto Superior Técnico

 16 fev – 10h30 | Igreja e Museu de São Roque

Família: 5€. Marcação prévia. 

Se eu fosse… Cineasta!

 30 mar – 11h00 | Igreja e Museu de São Roque 

 6 abr – 11h00 | Cinemateca Júnior

Crianças: 6,5€. Marcação prévia.

Descobrir... Animais em São Roque!

Visita-jogo | Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

10 fev | 15h00 | Igreja e Museu de São Roque 

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 significado nas obras de arte.

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 8 participantes, máx. 20 participantes. 



 > 021

Há fósseis na sétima colina!

Oficina-expedição | Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

16 fev | 15h | Museu Nacional de História Natural e da Ciência | Convento de São Pedro  

de Alcântara | Igreja e Museu de São Roque 

Expedição que parte do Museu Nacional de História Natural e da Ciência em busca de fósseis, 

com destino ao Convento de São Pedro de Alcântara e à Igreja de São Roque. Munidos de 

cadernos de campo, lápis, réguas e máquinas fotográficas, vamos registar os vestígios de seres 

de outros tempos, presentes nas paredes à nossa volta ou no chão que pisamos! Atividade 

desenvolvida em parceria com o Museu de História Natural e da Ciência (MUNHAC).

3,5€. Marcação prévia, mín. 8 participantes, máx. 25 participantes.

Marcações / informações: 

geral@museus.ulisboa.pt | www.museus.ulisboa.pt

Ser investigador por um dia

Visita-jogo | Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

23 fev | 16 mar – 15h | Hospital de Sant’Ana

O Hospital de Sant’Ana, com mais de 100 anos de existência, esconde segredos e tesouros 

únicos. Com a ajuda da tua família vem descobri-los! Animais marinhos, sapos e andorinhas, 

plantas de todo o tipo desenhadas em azulejo e uma família com uma história incrível que 

mandou construir o hospital. Não percas! 

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 8 participantes, máx. 20 participantes. 

.
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Descobrir... Plantas em São Roque

Visita-jogo | Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

9 mar | 15h00 | Igreja e Museu de São Roque

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 os retábulos 

das capelas da Igreja de São Roque. Observar, fotografar, classificar e desenhar são as linhas 

que definem esta atividade para famílias.

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 8 participantes, máx. 20 participantes. 

Mistérios em São Roque

Peddy paper | Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

Igreja e Museu de São Roque 

20 jan | 24 fev - 10h30 / 31 mar – 15h00

Um código de letras encontrado numa epígrafe de pedra com mais de 500 anos será o início 

de uma aventura à descoberta da história, dos tesouros e dos espaços mais escondidos de 

uma igreja única da cidade de Lisboa.

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 8 participantes, máx. 20 participantes. 

A brincar construímos o passado

Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

Igreja e Museu de São Roque 

27 jan | 10 mar - 15h00

Atividade que pretende dar a conhecer a Capela de São João Baptista da Igreja de São Roque 

e as suas coleções de ourivesaria e têxteis que se encontram expostas no museu. As crianças 

terão oportunidade de construir peças inspiradas nesta coleção utilizando materiais recicláveis.

Participação gratuita mediante marcação prévia, mín. 8 participantes, máx. 20 participantes.
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FESTAS DE ANIVERSÁRIO NO MUSEU 

Ao ritmo de um desenho

Podemos comparar um padrão ou um desenho que se repete com um ritmo musical? E as cores, 

como se relacionam com os sons?

Gratuito mediante marcação prévia.

O que esconde um retrato?

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?

Gratuito mediante marcação prévia.
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Mistérios em São Roque

Um código de letras encontrado numa epígrafe de pedra com mais de 500 anos é o início de 

uma aventura à descoberta da história, dos tesouros e dos espaços mais escondidos de uma 

igreja única da cidade de Lisboa.

Gratuito mediante marcação prévia.



NOTAS:



NOTAS:
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Informações/ marcações
Serviço de Públicos e Desenvolvimento Cultural
Direção da Cultura da SCML

Tel. 213 240 887 / 69 / 66
culturasantacasa@scml.pt

www.scml.pt
www.museu-saoroque.com

As informações contidas nesta agenda podem ser alteradas por motivos de força maior.
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