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GC6EGYE Seminário Maior de São Paulo (Traditional Cache) in Setúbal, Portugal created by joao.ratao

GC6EGYE

Seminário Maior de São Paulo
Uma geocache de joao.ratao

Dificuldade:

Enviar mensagem a este dono

Tamanho:

C olocada em : 31/03/2016

(pequeno)

0

Favoritos

▼

Terreno:

Problemas de Geocache:
Esta Geocache está arquivada, mas está disponível para visualização por motivos de arquivo.
Esta geocache ainda não foi revista. Uma vez publicada, será listada no site. Verifique os registos para ver se os revisores deixaram uma nota
para esta geocache.
Os revisores não serão capazes de ver esta geocache até a activar.
Esta geocache está temporariamente indisponível. Leia os registos mais recentes para mais informação sobre o estado da geocache.

N 38° 40.873 W 009° 09.733
UTM: 29S E 485890 N 4281414

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:
O Seminário Maior de São Paulo foi fundado no ano de 1935, e o seu primeiro Reitor foi o Monsenhor Francisco Félix. O Seminário Maior de São Paulo é
um dos locais mais reservados da cidade de Almada, é um local de rara beleza de fauna e flora e com uma vista deslumbrante sobre o Rio Tejo. Mas já
no ano de 1569 existia no mesmo local o Convento Dominicano de São Paulo de Almada.
No ano de 1755, devido ao sismo que quase destrui completa a cidade de Lisboa, e que o atingi-o ainda grande parte do litoral do Algarve e Setúbal.
O sismo foi seguido de um maremoto (que se crê tenha atingido a altura de 20 metro) o Convento e a Igreja de São Paulo sofreu graves danos na sua
estrutura, só a Igreja é restaurada quase de imediato, motivo pelo qual passa a sede da paróquia de Nª Sª da Assunção do Castelo, cuja igreja havia
caído com o sismo.
Em 1775, os Dominicanos vendem a quinta a um industrial francês, François Palyart, e a casa conventual, em 1776 aparece já na posse das Ordens
Militares. A igreja e uma das alas do convento ficaram para a paróquia. Com o decreto de extinção das Ordens Religiosas de 1834, os bens dessas
instituições passam a fazer parte do património estatal, mas isso em nada afecta a Igreja de São Paulo, que era paroquial e não de ordem religiosa.
Em 1934, o Patriarcado de Lisboa adquire a Quinta e o Convento, por intermédio do Cónego José Falcão, para instalação do Seminário Menor, sendo
este inaugurado no ano seguinte, a 20 de Outubro de 1935.
Este seminário, no entanto, não teve outra existência senão a formal durante cerca de quinze anos, com os seminaristas de Setúbal a fazerem a
formação fora do território da diocese, na sua maior parte nos seminários de Almada e Olivais, do Patriarcado.
Para quem tiver interessado em visitar este local, deve para tal contactar a entidade responsável, as visitas são raras mas programadas com alguma
antecedência.
Nota: Não contém material de escrita.
Dicas adicionais (Desencriptar)
[PT] Fragvqb boevtngóevb, znf prqr n cevbevqnqr!
[EN] Frafr erdhverq, ohg tvirf cevbevgl!
Chave de Descodificação
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
(a letra de cima equivale à de baixo e vice versa)
Atributos

O que são atributos?

Inventário
Não existem Trackables nesta
geocache.
Ver histórico
O que são Trackables?

https://www.geocaching.com/geocache/GC6EGYE_seminario-maior-de-sao-paulo?guid=af24ecfb-aeae-4140-9456-32db9953fbcb
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Pontos adicionais (Adicionar / Modificar pontos adicionais)
Sem pontos adicionais disponíveis.

500 m
2000 ft

Sobre os nossos mapas.

7 visitas registadas
1

5

1

Ver Livro de Registos | Ver a galeria de 4 imagens

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

joao.ratao
Archive

03/04/2016

Foi publicada outra cache no mesmo local.
Ver / Modificar registo / Imagens

Upload Image

Bitaro
Post Reviewer Note

03/04/2016

Olá,
Não sei se poderá considerar boas notícias, pois vai ter mais uma cache disponível para poder fazer o found, já que o outro geocacher me
garantiu que vai prosseguir com o projeto dele e a publicação será para breve.
Lamento.
Entretanto pode reformular o seu projeto, claro.
Muito obrigado,
Bitaro
Ver Registo

joao.ratao
Post Reviewer Note

02/04/2016

Boas,
Se necessário eu posso reformular a cache e alterar o local do seu ninho.
Sim, pode dar o meu contacto se necessário.
Fico aguardar boas noticias. :)
Obrigado,
João Gonçalves (joao.ratao)
Ver / Modificar registo / Imagens

Upload Image

Bitaro
Post Reviewer Note

01/04/2016

Olá!
Lamento, mas durante a análise da cache que acabou de submeter detectei um ou mais projecto(s) iniciado(s) há mais tempo (como tal,
com prioridade) e com pontos físicos em conflito com a sua cache.
Vou contactar o(s) owner(s) desta(s) cache(s) de forma a perceber em que moldes está prevista a sua finalização. Caso seja necessário,
posso dar o seu contacto?
Entretanto, vou fazendo actualizações regulares do estado da avaliação.
Caso não tenha notícias minhas num prazo de 15 dias por favor coloque uma nova Reviewer Note para verificar se podemos prosseguir a
revisão desta cache.
Este processo está documentado na seguinte thread dos Forums Groundspeak: http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?
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showtopic=233179&st=0&p=4100770&#entry4100770
Obrigado pela colaboração
Bitaro
Community Volunteer Reviewer
Centro de Ajuda
Trabalhar com o Revisor
Revisões mais rápidas
Linhas Orientação|Políticas Regionais - Portugal
Ver Registo

joao.ratao
Submit for Review

31/03/2016

Original Cache Location: N 38° 40.871 W 009° 09.739
GC6EGYE

joao.ratao
Post Reviewer Note

30/03/2016

O contaneir está por trás do sinal 'cedência de prioridade'.
DSC_0060

joao.ratao
Post Reviewer Note

29/03/2016

O container esta escondido no duplo sinal de transito, sentido obrigatório e cedência de passagem.
Ver / Modificar registo / Imagens

Upload Image

Data/Hora actual: 04/03/2016 15:53:47 Pacific Daylight Time (22:53 GMT)
Actualizada pela última vez: about an hour ago on 04/03/2016 15:27:02 Pacific Daylight Time (22:27 GMT)
Encontrado pela última vez: Nunca
Esta cache ainda não foi publicada.
Gerada a partir de:Unknown
As coordenadas estão no datum WGS84
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