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GC54300 Igreja do Seminário Maior de São Paulo (Traditional Cache) in Setúbal, Portugal created by Team Ribeiro

GC54300

Igreja do Seminário Maior de São Paulo
Uma geocache de Team Ribeiro

Dificuldade:

Tamanho:

Enviar mensagem a este dono

C olocada em : 01/06/2015

(outro)

0

Favoritos

▼

Terreno:

N 38° 40.872 W 009° 09.730
UTM: 29S E 485894 N 4281412

A

Em Setúbal, Portugal
SW 1.1 km da sua localização

Atenção A utilização dos serviços do geocaching.com está sujeita aos termos e condições patentes no aviso.

Descrição da Geocache:
Almada Seminar was founded as a seminary of the Lisbon Patriarchate in 1935. The origin of the current building dates back however to 1569 with the
founding of the Dominican Convent of São Paulo Almada. With the earthquake of 1755, the convent suffers major damage, with only the church was
restored almost immediately. Once abandoned by Dominicans, for lack of conditions, it is sold back to the possession of the Patriarchate of Lisbon in
1934. The Church has a single nave covered with a barrel vault, is partially covered with blue and white tiles of the eighteenth century, representing
scenes of sacred history of the Order of St. Dominic. The High Altar and side rail feature baroque altarpieces of the eighteenth century; the first, with
polychrome images of St. Peter and St. Paul, and in seconds, images of the Immaculate Conception and Calvary. Sacristy The coated tiles of blue and
yellow standard type century. XVII is one of the most beautiful cloistered areas. O Seminário de Almada foi fundado como seminário do Patriarcado de
Lisboa em 1935. A origem da actual edificação remonta no entanto, a 1569, com a fundação do Convento Dominicano de São Paulo de Almada. Com o
terramoto de 1755, o Convento sofre grandes danos, tendo apenas a Igreja sido restaurada quase de imediato. Depois de abandonada pelos
Dominicanos, por falta de condições, é vendida, voltando à posse do Patriarcado de Lisboa em 1934. A Igreja, de uma só nave coberta com uma
abóbada de berço, é parcialmente revestida a azulejos azuis e brancos do século XVIII, que representam cenas da história sagrada da Ordem de S.
Domingos. O Altar-Mor e os colaterais apresentam retábulos de calha barroca do Século XVIII; no primeiro, com imagens policromas de S. Pedro e S.
Paulo, e nos segundos, imagens da Imaculada Conceição e do Calvário. A Sacristia revestida a azulejos do tipo padrão azuis e amarelos do Séc. XVII é
uma das mais bonitas zonas de clausura.
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500 m
2000 ft
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1 visita registada
1

Desencriptar

Ver Livro de Registos

**Aviso! Dicas e ajudas poderão estar incluidas nas descrições ou
hiperligações.

Bitaro
Publish Listing

03/04/2016

Published
Ver Registo

Data/Hora actual: 04/03/2016 15:59:02 Pacific Daylight Time (22:59 GMT)
Actualizada pela última vez: about an hour ago on 04/03/2016 15:00:58 Pacific Daylight Time (22:00 GMT)
Gerada a partir de:Unknown
As coordenadas estão no datum WGS84

© 2000-2016 Groundspeak, Inc. Todos os direitos reservados. Termos de Uso Groundspeak | Política de Privacidade

https://www.geocaching.com/geocache/GC54300_igreja-do-seminario-maior-de-sao-paulo?guid=5e4a20da-1895-4d3f-9c9e-39d55b05cddc

2/2

