
Cult ura 

Visit as Guiadas 

Programa: 
 
No mês em que mais nos dirigimos aos cemitérios para homenagear os nossos antepassados, podemos também ver a arte 
que embeleza os mesmos. 
O dos Prazeres é certamente o mais notável do país. 
Foi construído no período romântico, em 1833, por ocasião da epidemia de “cólera morbus”. 
Nos jazigos, quase todos particulares, podemos admirar monumentos de autores anónimos, lado a lado com peças de 
arquitetos de renome do século XIX até aos nossos dias. 
Veremos como na última morada estão presentes os símbolos que nortearam a vida de quem deixou este mundo. 
Como é o exemplo do túmulo da Condessa D'Edla, que representa a Serra de Sintra, lugar que ela tanto amou. 
Daí podermos concluir que os cemitérios não são apenas locais de tristeza e dor. 
Na Capela dos Prazeres temos a antiga sala de autópsias e o Núcleo Museológico. Antonio Tabucchi considerava o Cemitério 
dos Prazeres, a par dos Jerónimos, os dois maiores monumentos de Lisboa. 
 
 
 

 

Local de Encontro:  Cemitério dos Prazeres - Praça São João Bosco. 
 

Data e Horário:       26 de novembro de 2016 (sábado) às 15:00 horas. 
 

Custos:                   Grátis. 
 

Nota: 
Após divulgação no site do Clube dos nomes dos sócios aceites para a visita, as desistências e faltas de comparência terão 
um custo de € 3.00, salvo se outro sócio ocupar a vaga em aberto. Estes € 3.00 serão revertidos a favor de uma instituição de 
solidariedade ou da causa (visita) que consta no Template. 
Caso tenha tido a inscrição confirmada e não possa comparecer, contacte de imediato, se faz favor, o Seccionista.  
Não são aceites justificações de faltas. 
Como o número de inscrições tem que ser limitado, face às características deste tipo de eventos, o número de interessados 
é por regra superior ao número de vagas disponíveis, ficando recorrentemente sócios de fora. Deste modo, pretende-se 
apenas com esta iniciativa desincentivar que sócios com inscrições concretizadas e aceites não compareçam, 
impossibilitando que outros estejam presentes (situação que ocorre com frequência). 
 
 

Diversos: 
Inscrições limitadas (30 Participantes) até 11 de novembro. No dia 15 do mesmo mês, 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 
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