
As Sedes da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa – 29 de outubro

Cultura
Visitas Guiadas

Misericórdia de Lisboa 29 de outubro 
de 2016Programa:

Trata-se de uma visita a mais do que um local.
Os Sócios que se inscreverem devem ter presente que vamos caminhar um pouco.
O ponto de encontro será junto à Sé de Lisboa, onde ouviremos a história da Capela da Terra Solta, onde a Irmandade dos tempos
da Rainha D. Leonor se sediou em 1498.
Seguimos para a Igreja da Conceição Velha, o segundo maior templo de Lisboa na época Manuelina, na Rua da Alfândega, ondeSeguimos para a Igreja da Conceição Velha, o segundo maior templo de Lisboa na época Manuelina, na Rua da Alfândega, onde
possivelmente muitos sócios já passaram e nunca entraram porque, como tantas das igrejas, está a maior parte do tempo fechada
por razões de segurança e cujo portal, onde está esculpida a imagem de Nossa Senhora da Misericórdia, é de uma notável
qualidade, comparável com os Jerónimos.
Terminada a visita à Conceição Velha, caminharemos até São Roque, onde nos vão falar daquele conjunto arquitetónico, onde hoje
está sediada a Santa Casa.

Local de Encontro: Sé de Lisboa.

Data e Horário: 29 de outubro de 2016 (sábado), às 15:00 horas.

Custos: Grátis.

Nota: Antes de formalizar a sua inscrição chamamos a atenção dos nossos associados para o seguinte:Nota: Antes de formalizar a sua inscrição, chamamos a atenção dos nossos associados para o seguinte:

As visitas guiadas têm sempre um número limitado de inscrições. Se se inscrever e depois não comparecer, tirou a possibilidade a
outro sócio de participar.
Temos verificado que há sempre um número elevado de sócios que se inscrevem e depois não comparecem.
Assim a Direção decidiu que os sócios que se inscreverem e não comparecerem terão uma penalização que consiste num
pagamento de 2.50 euros, no caso da visita ser grátis, ou, se pagas, será o sócio a suportar o valor integral da visita, não sendo
aceites justificações.
Esta penalização não será aplicada, se o sócio avisar atempadamente da sua desistência e se houver outro sócio disponível para
ocupar a vaga entretanto aberta Serão sempre situações pontuais e nunca recorrentes Para o efeito o sócio deverá de imediatoocupar a vaga entretanto aberta. Serão sempre situações pontuais e nunca recorrentes. Para o efeito o sócio deverá de imediato
contactar diretamente o Seccionista.

Diversos:

Inscrições limitadas (30 Participantes) até às 12h00 do dia 28 de outubro. No mesmo dia, o Clube colocará no site o nome dos
associados cujas inscrições forem consideradas. Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Mais informações: joselopespereira@sapo.pt

Visitas Guiadas FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033232

