
CULTURA Visita Guiada

Programa Inscrições abertas para a Visita Guiada ao Convento (Hospital) dos Capuchos.
Como é do conhecimento dos sócios quando da extinção das ordens religiosas muitos dos conventos foram

21 de fevereiro de 2015 Visita Guiada ao Convento (Hospital) de Santo 
António dos Capuchos - Lisboa

Como é do conhecimento dos sócios, quando da extinção das ordens religiosas muitos dos conventos foram
transformados em hospitais. Aquele que foi o Convento de Santo António dos Capuchos é hoje o Hospital do
mesmo nome, prevendo-se a médio prazo o seu encerramento total, dando lugar, toda aquela área, a um projeto
urbanístico.
No século XIX, com a compra e agregação do Palácio dos Condes de Murça, o conjunto habitacional foi
consideravelmente aumentado.
São de realçar como pontos de interesse: a igreja, os azulejos do antigo palácio, a cisterna e o relógio de sol.
Mas a Dra. Célia vai, por certo, dar-nos uma aula de história, não só sobre os imóveis, mas também sobre os
anos de vida daquele hospital e que está bem presente no museu que ali foi criado para mostrar a quem o

Horário

anos de vida daquele hospital e que está bem presente no museu que ali foi criado, para mostrar, a quem o
visita, o valor dos muitos médicos que ali exerceram a sua profissão.

15h00.
Local: Alameda de Santo António dos Capuchos, em frente da igreja do Hospital.

Custos

Diversos

Gratuito.

Inscrições limitadas (35 participantes) até 3 de fevereiro.

No dia 5 de fevereiro o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradasNo dia 5 de fevereiro, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Dado que a entrada é gratuita e o número de inscrições é limitado poderá acontecer que haja Sócios que não
venham a ser incluídos neste Grupo. Por tal motivo, agradecemos que os Associados com inscrições
confirmadas e que por qualquer motivo não possam estar presentes, que comuniquem em tempo aos Serviços
do Clube, para que seja possível a sua substituição por outro Sócio.

Visita Guiada INSCRIÇÕES FECHADAS


