
CULTURA Visita Guiada

Programa

11 de abril de 2015                       Visita Guiada ao Hospital / Convento de Santa Marta - Lisboa
Sábado

Inscrições abertas para a Visita Guiada ao Hospital / Convento de Santa Marta, em Lisboa.

Antes de ser o Hospital de Santa Marta foi convento com o mesmo nome.
A hi ó i d 1569 d did d P d A ó i d MA sua história remonta ao ano de 1569, quando a pedido do Padre António de Monserrate,
representante dos Padres Jesuítas de São Roque (Companhia de Jesus), o Rei D. Sebastião autorizou
a fundação do asilo de Santa Marta, para recolher as órfãs dos serviçais reais vitimados pela peste,
tendo sido extinto, como convento, em 15 de dezembro de 1887, por morte da última religiosa.
Muitos e variados destinos teve aquele edifício ao longo da sua existência, sendo de notar que a sua
igreja foi no século passado convertida em arquivo geral havendo, sublinhe-se, ultimamente a
preocupação de a devolver à sua função.
Naturalmente que devido a funcionar ali o hospital o edifício foi sofrendo obras que alteraram em

Horário

Naturalmente que devido a funcionar ali o hospital, o edifício foi sofrendo obras que alteraram em
parte a estrutura inicial, mas é ainda bem visível a função de convento sendo de realçar os seus
azulejos.
Nesta visita guiada teremos, para além do edifício em si, também a história ligada ao mesmo e que a
Dra. Célia, com a sua simpatia, já por nós conhecida, nos irá contar.

Início da visita: 15h00.

Custos

Local: Rua de Santa Marta, 50 - Lisboa.

Gratuito.

Inscrições limitadas até 6 de abrilDiversos Inscrições limitadas até 6 de abril.

No dia 8 de abril, 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 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 
S i d Cl b j í l b tit i ã t Só i
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Serviços do Clube, para que seja possível a sua substituição por outro Sócio.
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