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O Mosteiro de São Bento da Saúde de Lisboa pertencia à
Ordem e Congregação de São Bento.
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Em 1581, os monges beneditinos que estavam
instalados
no
Mosteiro de Nossa Senhora da Estrela de Lisboa, decidiram
construir um novo edifício, na quinta da Saúde, também em
Lisboa, só em 1598, foram iniciadas as obras, pelo Geral da
Ordem Beneditina, frei Baltazar de Braga, segundo o projecto
do arquitecto Baltazar Álvares.
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de 1615,
a comunidade
transferiu-se
para a
O Dia
Mundial
do Compositor
celebra-se
quinta da Saúde.

Comemorações do Dia do Compositor
a 15 de janeiro.

A partir de 1755, os monges foram obrigados a ceder uma parte
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Hoje todos o conhecemos como a Assembleia da República.
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In 1581, the Benedictine monks who were installed in the Monastery of Nossa Senhora
da Estrela
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decided
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a new
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Quinta da Saúde, also in Lisbon, the works were iniciated by friar Baltazar de Braga, according to the project of the architect Baltazar Álvares.
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On November 8, 1615, the community moved to Quinta da Saúde.
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From 1755, monks were forced to give up part of their premises for various purposes. From 1755 to 1856, and from 1769 to 1772, it was the
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de Andrade.
Between 1756 and 1990, it housed the Torre do Tombo Archive.
é um compositor pode escrever uma música
Today we all know it as the Assembly of the Republic.

especial neste dia e partilhá-la. Foi com

Passatempos
esse intuito e com a participação e parceria
da professora de música, numa manhã
diferente foi interessante ver a interacção
dos alunos com o compositor.

Participação na Tertúlia on-line “As
Reformas e as Práticas e no 1º
Encontro Regional de Associação
de Pais do Algarve”.

SOLUÇÕES
1-Lavou; 2-Perna; 3-Pifar; 4-Ilhas
Plano de Actividades
1. Conselho Geral
- Presença na reunião do Conselho Geral
2 Reuniões com a direcção.

CONTACTOS
Cambeses

Presidente: 938297825 (José Pato)
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Curiosidades
O Mosteiro de São Bento da Saúde de Lisboa pertencia à
Ordem e Congregação de São Bento.
Em 1581, os monges beneditinos que estavam instalados no
Mosteiro de Nossa Senhora da Estrela de Lisboa, decidiram
construir um novo edifício, na quinta da Saúde, também em
Lisboa, só em 1598, foram iniciadas as obras, pelo Geral da
Ordem Beneditina, frei Baltazar de Braga, segundo o projecto
do arquitecto Baltazar Álvares.
A 8 de Novembro de 1615, a comunidade transferiu-se para a
quinta da Saúde.
A partir de 1755, os monges foram obrigados a ceder uma parte
das suas instalações para vários fins. De 1755 a 1856, e de 1769
a 1772, foi sede da Patriarcal de Lisboa. Em 1757, e nos anos
seguintes, serviu de instalação à Academia Militar. Em 1796 e
1798, serviu de prisão de pessoas notáveis. Entre 1797 e 1801,
serviu de instalação ao Batalhão de Gomes Freire de Andrade.
Entre 1756 e 1990, acolheu o Arquivo da Torre do Tombo.
Hoje todos o conhecemos como a Assembleia da República.
In 1581, the Benedictine monks who were installed in the Monastery of Nossa Senhora da Estrela in Lisbon, decided to build a new building, in
Quinta da Saúde, also in Lisbon, the works were iniciated by friar Baltazar de Braga, according to the project of the architect Baltazar Álvares.
On November 8, 1615, the community moved to Quinta da Saúde.
From 1755, monks were forced to give up part of their premises for various purposes. From 1755 to 1856, and from 1769 to 1772, it was the
headquarters of the Patriarcal de Lisboa. In 1757, and in the following years, it served as the installation of the Military Academy. In 1796 and
1798 it served as a prison for notables. Between 1797 and 1801, it served as an installation for the Battalion of Gomes Freire de Andrade.
Between 1756 and 1990, it housed the Torre do Tombo Archive.
Today we all know it as the Assembly of the Republic.
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