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O verão convida a sair de casa, conviver, explorar a cidade. Aproveite assim para usufruir das 

diversificadas propostas culturais que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa disponibiliza: 

conversas abertas, exposições temporárias, workshops e itinerários.

Destacamos o programa Uma Viagem ao Oriente com São Francisco Xavier, que marca os 400 anos 

do ciclo de pinturas da sacristia da Igreja de São Roque, da autoria de André Reinoso. Em julho 

chegaremos à India, em agosto ao Sri Lanka e em setembro à Malásia, pelo que não deve perder

a oportunidade de nos acompanhar nesta viagem.

Já em setembro, terá oportunidade de assistir à projeção de filmes que retratam a cidade de 

Lisboa na perspetiva daqueles que cá chegam e a habitam. Este é um programa que trata da 

questão das migrações e da interculturalidade, com itinerários socio-culturais que desvelam 

a geografia das diferentes comunidades que habitam a cidade.

Como o verão é também tempo de leituras, convidamo-lo a inscrever-se no nosso clube de leitura, 

cuja coordenação está a cargo do jornalista, tradutor e editor Carlos Vaz Marques. Luanda Lisboa 

Paraíso, de Djaimilia Pereira de Almeida, é a obra do mês de setembro.

Para aproveitar da melhor forma as férias grandes, os mais pequenos têm também oportunidade 

de passar uns dias divertidos no Museu de São Roque. Desde um peddy paper na Igreja de 

São Roque que incita à procura dos tesouros e espaços escondidos de uma igreja única, até 

à participação numa viagem sensorial no tempo cujo mote é dado pelo barroco, suas formas, 

sabores e ritmos. Finalmente, o livro O Museu, de Susan Verde e Peter H.Reynolds, é o ponto 

de partida para mais uma visita ao Museu de São Roque em busca das nossas emoções.

Sejam quais forem as suas opções, não deixe de ter um verão cultural e disfrute do nosso 

património. 

APRESENTAÇÃO
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CALENDÁRIO
ATIVIDADES PARA ADULTOS | ATIVIDADES EM FAMÍLIA

JULHO

6 | SÁBADO

10h00
As Sedes da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa
Itinerário temático
Ciclo Itinerários em Lisboa

15h00
Ser investigador por um dia
Visita-jogo
Hospital de Sant’Ana

7 | DOMINGO

10h30
Convento de São Pedro de Alcântara
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

15h00
Disseram-mo por muito certo…
Visita encenada
Igreja e Museu de São Roque

15h00
Mistérios em São Roque
Peddy paper
Igreja e Museu de São Roque

14 | DOMINGO

10h30
Quinta Alegre
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

15h00
A brincar construímos o passado
Oficina
Igreja e Museu de São Roque

20 | SÁBADO

10h00
Hospital de Sant’Ana
Visita guiada
Ciclo A Santa Casa Abre Portas

10h00
Percurso da Baixa
Itinerário temático sobre património religioso
Ciclo Itinerários da Fé

21 | DOMINGO

14h30
Hospital de Sant’Ana
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo
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27 | SÁBADO

10h00
Percurso do Bairro Alto
Itinerário temático sobre património religioso
Ciclo Itinerários da Fé

28 | DOMINGO

10h30
Igreja e Museu de São Roque
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

AGOSTO

3 | SÁBADO

10h00
Os Jazigos da Santa da Casa da Misericórdia 
de Lisboa no Cemitério do Alto de São João 
Itinerário temático
Ciclo Itinerários em Lisboa

4 | DOMINGO

10h30
Convento de São Pedro de Alcântara
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

10 | SÁBADO

15h00
Ser investigador por um dia
Visita-jogo
Hospital de Sant’Ana

11 | DOMINGO

10h30
Quinta Alegre
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

15h00
Descobrir… Animais em São Roque!
Visita-jogo
Igreja e Museu de São Roque
Ciclo Descobrir…

17 | SÁBADO

10h00
Jazigo dos Benfeitores
Visita guiada
Ciclo A Santa Casa Abre Portas

10h00
Percurso da Baixa
Itinerário temático sobre património religioso
Ciclo Itinerários da Fé
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15h00
Descobrir… Plantas em São Roque!
Visita-jogo
Igreja e Museu de São Roque
Ciclo Descobrir…

18 | DOMINGO

14h30
Hospital de Sant’Ana
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

24 | SÁBADO

10h00
Percurso do Bairro Alto
Itinerário temático sobre património religioso
Ciclo Itinerários da Fé

25 | DOMINGO

10h30
Igreja e Museu de São Roque
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

31 | SÁBADO

10h00
Diário Gráfico
Workshop de desenho
Convento de São Pedro de Alcântara

SETEMBRO

1 | DOMINGO

10h30
Convento de São Pedro de Alcântara
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

15h00
Mistérios em São Roque
Peddy paper
Igreja e Museu de São Roque

7 | SÁBADO

10h00
Os Recolhimentos da Capital 
Itinerário temático (em bicicleta)
Ciclo Itinerários em Lisboa

10h00 e 14h00
A Armaria representada nas coleções de arte
Visita guiada temática ao Museu de São Roque 
e ao Museu Militar
Ciclo Museálogos
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8 | DOMINGO

10h30
Quinta Alegre
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

15h00
A brincar construímos o passado
Oficina
Igreja e Museu de São Roque

14 | SÁBADO

15h00
Do Jardim Botânico aos quadros de São Roque
Oficina-Expedição
Museu Nacional de História Natural e da Ciência 
/ Museu de São Roque.

15 | DOMINGO

14h30
Hospital de Sant’Ana
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

15h00
Da Charneca do Lumiar à Quinta Alegre
Itinerário temático sobre geologia
Ciclo Pedra Ante Pedra

15h00
Ser investigador por um dia
Visita-jogo
Hospital de Sant’Ana

17 | TERÇA-FEIRA

18h30 
“Luanda Lisboa Paraíso” (Iª sessão)
de Djaimilia Pereira de Almeida 
Clube de Leitura, com Carlos Vaz Marques

21 | SÁBADO

10h00
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
Visita guiada
Ciclo A Santa Casa Abre Portas

10h00
Percurso da Baixa
Itinerário temático sobre património religioso
Ciclo Itinerários da Fé
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22 | DOMINGO

10h30
Igreja e Museu de São Roque
Visita guiada
Ciclo Património ao Domingo

15h00
Descobrir… Animais em São Roque!
Visita-jogo
Igreja e Museu de São Roque
Ciclo Descobir…

24 | TERÇA-FEIRA

18h30 
“Luanda Lisboa Paraíso” (IIª sessão)
de Djaimilia Pereira de Almeida
Clube de Leitura, com Carlos Vaz Marques

28 | SÁBADO

10h00
Percurso do Bairro Alto
Itinerário temático sobre património religioso
Ciclo Itinerários da Fé
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DESTAQUE

Uma Viagem ao Oriente com São Francisco Xavier
1619-2019 - 400 anos do ciclo pictórico de André Reinoso da sacristia 
da Igreja de São Roque

junho 2019 a janeiro 2020

Igreja e Museu de São Roque

No ano em que se comemoram os 400 anos do ciclo pictórico Vida e Lenda de São Francisco Xavier 

da sacristia da Igreja de São Roque, pintado por André Reinoso, a Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa propõe uma viagem ao Oriente com oito paragens, seguindo o itinerário xaveriano. 

Moçambique é o ponto de partida, Goa o de chegada. No meio aportaremos na Índia, Sri Lanka, 

Malásia, Indonésia, Japão e China. Este programa inclui visitas guiadas temáticas, workshops, 

conferências e conversas abertas. 

Em julho viajaremos até à India, em agosto ao Sri Lanka e em setembro à Malásia. 
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Junte-se a nós nesta viagem.

Consulte o programa completo em: www.scml.pt 
Entrada gratuita mediante marcação

Lisboa, cidade cosmopolita ontem e hoje

setembro 2019

Programa dedicado às migrações e ao olhar dos migrantes sobre a cidade de Lisboa, que integra 

sessões de cinema e itinerários socioculturais pela cidade que desvelam a geografia das diferentes 

comunidades que a habitam. 

Estes itinerários serão feitos em articulação com a Associação de Professores de Geografia e a 

Migrantour, projeto da Associação Renovar a Mouraria.

Consulte o programa completo em: www.scml.pt



014 <

02 <



> 015

PÚBLICO ADULTO
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EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

Over and Out 
Exposição de Projetos Finais dos alunos do Departamento de Cinema 
e Artes dos Media da Universidade Lusófona 

 22 a 28 de julho de 2019

Convento de São Pedro de Alcântara

Instalações artísticas e projetos multimédia e audiovisuais.

Licenciaturas em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia; Fotografia; Artes Visuais; Ciência 

e Tecnologia do Som. Mestrado em Artes da Animação.

Horário

Segunda-feira | 14h00-18h00

Terça a domingo | 10h00-18h00
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Visitas condicionadas às celebrações litúrgicas.

Entrada livre

Consulte o programa completo em: www.scml.pt

Sob o Manto de Nossa Senhora
Coleções de arte russa em Portugal 

21 de setembro a 24 de novembro

Galeria de Exposições Temporárias do Museu de São Roque

Nos museus portugueses encontram-se vários exemplares de arte russa, de raiz bizantina, sendo 

os principais núcleos o legado de Ana Maria Pereira da Gama, no Museu Nacional Grão Vasco (em 

Viseu), que comporta cerca de duas centenas de peças, e o legado Pedro Vieira da Fonseca, do 

Museu Municipal dos Condes de Castro Guimarães (em Cascais), que consta de dezassete ícones.

A exposição Sob o Manto de Nossa Senhora – Coleções de arte russa em Portugal resulta de uma 

parceria com a Fundação D. Luis I, e é dedicada às imagens da Virgem Maria pertencentes a estas 

coleções. O calendário da igreja ortodoxa russa homenageia cerca de 260 imagens milagrosas de 

Nossa Senhora, existindo na Rússia cerca de 860 diferentes iconografias marianas. 

Horário

Segunda-feira | 14h00-18h00 

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

Encerra aos feriados

Visitas condicionadas às celebrações litúrgicas.

Entrada livre

Consulte o programa completo em: www.scml.pt
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CONCERTOS . ESPETÁCULOS

Disseram-mo por muito certo…

Visita encenada

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  

7 jul | 15h00

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

8 € Público em geral

6 € Aluno – Grupos escolares

6 € Colaboradores da SCML

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

Marcações / informações: 

Cantigas D’Alba Associação Cultural

Tel. 914 466 019

cantigadalba@gmail.com
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COLÓQUIOS . CONVERSAS . DEBATES

Clube de Leitura

abril a dezembro 2019

O Clube de Leitura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pretende ser um espaço de propostas 

de leitura e de reflexão conjunta, a partir de obras previamente selecionadas. 

A coordenação deste clube está a cargo do jornalista, tradutor e editor Carlos Vaz Marques.

Em 2019 vamos ler cinco livros relacionados com a temática da programação cultural da Santa 

Casa para 2019 e 2020: a Hospitalidade. A cada livro vamos dedicar duas sessões: as perspetivas 

enriquecedoras de uma primeira sessão, podem assim ser aprofundadas depois de um intervalo 

para reflexão, uma semana depois do primeiro encontro.
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“Luanda Lisboa Paraíso” de Djaimilia Pereira de Almeida

17 set e 24 set | 18h30

Biblioteca da SCML

O romance “Luanda Lisboa Paraíso” foi incluído na lista dos melhores livros publicados em 

Portugal em 2018 e é a proposta de leitura para as sessões de setembro. A história narrada nele 

por Djaimilia Pereira de Almeida é-nos simultaneamente próxima e distante: os protagonistas são 

Cartola de Sousa e o filho, Aquiles, emigrantes angolanos confrontados com o difícil processo de 

integração na sociedade portuguesa.

Participação gratuita mediante marcação prévia. Máximo 25 participantes
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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, exceto feriados | 7 jul, 4 ago, 1 set

Quinta Alegre | 2.º dom. mês às 10h30, exceto feriados | 14 jul, 11 ago, 8 set

Hospital de Sant’Ana | 3.º dom. mês às 14h30, exceto feriados | 21 jul, 18 ago, 15 set

Igreja e Museu de São Roque | 4.º dom. mês às 10h30, exceto feriados | 28 jul, 25 ago, 22 set

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

20 jul | 10h00 | Hospital de Sant’Ana

17 ago | 10h00 | Jazigo dos Benfeitores 

21 set | 10h00 | Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 

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 10h00, exceto feriados. 

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

Itinerários em Lisboa

6 jul | 10h00 | As Sedes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

3 ago | 10h00 | Os Jazigos da Santa da Casa da Misericórdia de Lisboa no Cemitério do Alto de São João 

7 set | 10h00 | Os Recolhimentos da Capital em bicicleta

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

a História e o Património da Misericórdia de Lisboa. Sempre no primeiro sábado de cada mês 

às 10h00, exceto feriados.

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

Museálogos. Diálogos entre museus

7 set | Museu de São Roque 10h00 / Museu Militar 14h00 – A Armaria representada 

nas coleções de Arte

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

perspetivas 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

 20 jul | 17 ago | 21 set | 10h00 – 3º sáb. mês, exceto feriados

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

 Ermida de Nossa Senhora da Oliveira.

Percurso do Bairro Alto

 27 jul | 24 ago | 28 set | 10h00 – 4º sáb. mês, exceto feriados

 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

itinerariosdafe@paroquiasaonicolau.pt

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

15 set | 15h00 | Da Charneca do Lumiar à Quinta Alegre  

Geologia da zona Norte de Lisboa. Pedreiras e Areeiros do Lumiar e Charneca. 

A Quinta Alegre e a geologia.

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. Nos edifícios irá ser feita alusão 

à diversidade dos geomateriais utilizados e sua proveniência. 

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

Participação: 2,5 € por pessoa 
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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 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

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

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.

VISITAS GUIADAS E ITINERÁRIOS
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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 caráter 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, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.

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, mín. 10 participantes, máx. 30 participantes.
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WORKSHOPS

Diário Gráfico

31 ago | 15h00 | Workshop de desenho para adultos e jovens maiores de 16 anos

Convento de São Pedro de Alcântara

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, e a sua relação com a cidade e os 

pormenores decorativos fazem dele um território ideal para a prática do desenho. Ao longo do 

ano, esta atividade é desenvolvida em vários edifícios históricos da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa, sendo dirigida a quem gosta de conhecer o património através do desenho e da 

aguarela.

Participação gratuita mediante marcação prévia, min. 8 participantes, máx. 20 participantes.
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ATIVIDADES 
INFANTO-JUVENIS 
E EM FAMÍLIA
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Do Jardim Botânico aos quadros de São Roque

Oficina-Expedição

14 set | 15h00 | Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Igreja e Museu de São Roque

Expedição que parte do Jardim Botânico do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, 

em busca de plantas, com destino à Igreja e Museu de São Roque. Munidos de cadernos de 

campo, lápis, réguas e máquinas fotográficas, vamos procurar as plantas ao vivo, para depois 

as reencontrarmos nas pinturas do museu. 

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

OFICINAS, VISITAS-JOGO E OUTRAS 
ATIVIDADES
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Participação: 3,5 € por pessoa mediante marcação prévia, min. 8 participantes, máx. 25 participantes.

Marcações / informações: 

geral@museus.ulisboa.pt | Tel. 213 921 808 | www.museus.ulisboa.pt

Ser investigador por um dia

Visita-jogo 

6 jul | 10 ago | 15 set | 15h00 | Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

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. 

Descobrir... Animais em São Roque!

Visita-jogo 

17 ago | 22 set | 15h00 | Famílias com crianças dos 6 aos 14 anos

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. 15 participantes. 
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Descobrir... Plantas em São Roque

Visita-jogo 

15 ago | 15h00 | Famílias com crianças dos 6 aos 14 anos

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. 15 participantes. 

Mistérios em São Roque

Peddy paper 

7 jul | 15h00 | Famílias com crianças dos 6 aos 14 anos

Igreja e Museu de São Roque 

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. 15 participantes. 



> 035

A brincar construímos o passado

Oficina

14 jul | 8 set | 15h00 | Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

Igreja e Museu de São Roque 

Pretende-se com esta atividade dar a conhecer de uma forma participativa e divertida a Capela 

de São João Batista 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. 15 participantes.



036 <

Mistérios em São Roque

Peddy paper 

Crianças dos 5 aos 14 anos

Igreja e Museu de São Roque

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.

FÉRIAS DE VERÃO 2019
ATIVIDADES PARA GRUPOS ORGANIZADOS DE CRIANÇAS E JOVENS 
EM OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DURANTE AS FÉRIAS DE VERÃO 



> 037

A que sabe o barroco?

Visita-jogo

Crianças dos 5 aos 14 anos

Igreja e Museu de São Roque

O acervo da Igreja e do Museu de São Roque proporciona uma viagem no tempo e uma 

experiência sensorial do barroco. Através de um conjunto de exercícios lúdicos, os jovens 

experimentam sensações que lhes permitem perceber melhor este estilo artístico: as formas, 

volumes, cores, brilhos, sons e sabores.

O Museu

Oficina de leitura a partir do livro O Museu de Susan Verde e Peter H.Reynolds

Crianças dos 5 aos 8 anos

Igreja e Museu de São Roque

“Quando vejo uma obra de arte, algo acontece no meu coração”. Assim começa a história de uma 

menina que visita um museu e que vive uma aventura fantástica provocada pelas emoções que 

as obras de arte despertam em si. Tendo esta história como ponto de partida, vamos percorrer 

o Museu de São Roque à procura das nossas emoções. 

Participação gratuita mediante marcação prévia.

Atividades disponíveis nos meses de julho e agosto.

Aceitam-se grupos de 10 a 90 crianças, dependendo da disponibilidade de agenda.



038 <

FESTAS DE ANIVERSÁRIO NO MUSEU 

Ao ritmo de um desenho

Crianças dos 5 aos 14 anos

Podemos comparar um padrão ou um desenho que se repete com um ritmo musical? 

E as cores, como se relacionam com os sons?



> 039

O que esconde um retrato?

Crianças dos 5 aos 14 anos

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?

Mistérios em São Roque

Crianças dos 5 aos 14 anos acompanhadas por adultos

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

Aceitam-se grupos de 10 a 15 crianças, dependendo da disponibilidade de agenda. 



NOTAS:
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Informações/ marcações
Serviço de Públicos e Desenvolvimento Cultural

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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