
Cultura Visitas Guiadas

EV: 452.239

Visita Guiada à Biblioteca e Museu da Academia das Ciências
11 de maio – quarta-feira

A Rua da Academia das Ciências é uma transversal da Rua do Século, um pouco abaixo do Príncipe Real. Quem por ali passa vê o
Convento de Jesus, mas, geralmente não se dá conta, se não for um estudioso da matéria, que numa das suas alas está instalada

Programa

Convento de Jesus, mas, geralmente não se dá conta, se não for um estudioso da matéria, que numa das suas alas está instalada
a Academia das Ciências de Lisboa.
A Biblioteca da Academia, instalada no Salão Nobre, é notável, destacando-se as pinturas do teto atribuídas a Pedro Alexandrino
de Carvalho.
Ligado à Academia temos o Museu Maynense, cujo nome deriva de ter sido o padre Joseph Mayne o organizador das coleções
que fazem parte do espólio deste museu.
Rómulo de Carvalho (António Gedeão) foi diretor deste museu.
Mas os sócios, que ali forem em visita guiada, terão oportunidade de ficar a conhecer muito do que aquele "casarão" tem a ver
com a ciência e a cultura em Portugal.

Local da visita: Rua da Academia das Ciências, 19 – Lisboa.
Hora de Início: 15:00 horas.

Local e Horário

Custos

€ 2.00 - Ver nota.

Custos

Diversos

Inscrições limitadas (20 participantes) até 5 de maio. A 6 de maio, o Clube colocará no site o nome dos Associados cujas
inscrições forem consideradas.
Não será válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Nota: Depois de divulgada a lista dos sócios inscritos e, em caso de desistência, só será devolvido o valor da inscrição se outro
sócio ocupar a vaga. Por outro lado, as faltas de comparência serão debitadas pelo valor real do custo da visita €3.50 (três e
meio) euros.
Mais informações: joselopespereira@sapo.pt

Visitas Guiadas                                                                    Ficha de Inscrição

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032309

