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De momento em momento se constrói a cultura de um lugar, de um povo, de
cada um de nós...
Uma mensagem:
Aqueles que tiverem conhecimento de eventos podem sempre fazer-nos chegar essa informação para
esmeraldamiguel1@gmail.com
Não podíamos iniciar a folha deste mês sem formular os tradicionais votos de Bom Ano ! Dezembro agraciou-nos com as
festividades de Natal, concertos, reuniões de família, “excessos” gastronómicos e tantos outros eventos que nos aqueceram o
espírito e o corpo. Mas foi bom, muito bom ! Vamos tornar este 2019 ainda melhor e mais gratificante, olhando em redor,
meditando sobre o que vemos e, se possível, ajudar a corrigir o que achamos errado. Vamos meter numa gaveta a tradicional
desculpa da falta de tempo e atuar perspetivando, também, um crescimento interior. Este exercício passa, pois, por um
enriquecimento pessoal pelo que enunciamos algumas sugestões de atividades culturais.
Alguns eventos que destacamos
 “Sons pela cidade – concertos comentados”. Interpretações dos Solistas da Metropolitana, nos dias 13, às 16h, na Capela
do Paço da Bemposta (Academia Militar - Arroios) e 27 às 15h, em Belém no Picadeiro Real;
 16ª edição da KINO – mostra de cinema de expressão alemã. Apresentação de filmes que dão a conhecer o panorama das
cinematografias recentes dos países de origem alemã, de 24 a 30, no Goethe Institut;
 Percurso literário – “O último cabalista de Lisboa”. Passagem por vários locais evocativos da presença judaica em Lisboa
(consultar a agenda cultural onde estão descritos pormenores de locais e acontecimentos).
E, como sempre, lembramos que a Agenda Cultural é um ótimo guia com sugestões para ocupar os tempos livres, aconselhandose a sua consulta, tanto mais que a oferta é imensa e muito variada.

Assim, em breve organizaremos:
Mês de Fevereiro de 2019
Dia 9 às
horas

Visita Guiada
(em preparação)

Exposição “Terra adentro - A Espanha de
Joaquim Sorolla “. 118 pinturas deste valenciano, vulto maior da pintura moderna europeia

Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes 213

… e Recomendamos:
Mês de janeiro de 2019
Dia 5
às 19h

Concerto de Ano Novo

Jovem orquestra portuguesa, com o
maestro Pedro Carneiro

Até 13 jan

Exposição
“Vaivem”

Bruno Pacheco. Pinturas sobre papel

Até 20 jan
3ª a domingo
das 10 às 18h

Exposição
fotografia

Carlos Relvas - vistas inéditas de Portugal

Museu do Oriente
Av. Brasília
Doca de Alcântara
tel 213 585 200
Galeria Quadrum
Palácio dos Coruchéus
Rua Alberto Oliveira, 52
tel 215 830 010
Museu Nacional de Arte
Contemporânea do Chiado
Rua Capelo 13
tel 213 432 148

Dia 21
às 18h

Palestra
“Das utopias : de Eça e de
hoje”

Até 28 jan

Exposição
“Arte e arquitetura entre
Lisboa e Bagdad”

Exposição
Até 18 fev.
4ª a 2ª das 10 às Tudo o que tenho no saco –
Eça e os Maias
18h

Por Viriato Soromenho Marques, Fátima
Vieira e Ana Nascimento Piedade

Fundação Calouste Gulbenkian
Av de Berna, 45A
tel 217 823 000

A FCG no Iraque – 1957-1973.
Arquitetura, pintura

Fundação Calouste Gulbenkian
Av de Berna, 45A
tel 217 823 000

O eixo central da mostra são os Maias.
A mostra contém fotos, pintura, escultura e
outras peças do espólio pessoal do escritor

Fundação Calouste Gulbenkian
Av de Berna, 45A
tel 217 823 000

Até 31 março
2019

Exposição
“Arte portuguesa. Razões e
emoções”

A coleção do museu numa nova
apresentação com obras entre meados do
séc XIX e a 1ª década do séc.XXI – 7
núcleos incluindo obras raramente ou
nunca expostas.

Museu Nacional de Arte
Contemporânea do Chiado
R. Serpa Pinto, 4/ R Capelo 13
tel 213 432 148

Até 5 de maio

Exposição
Photoark

A nova arca de Noé, da National
Geographic Magazine

Cordoaria Nacional
Torreão Poente

Mês de Fevereiro de 2019
Até 16 de fev
2ª a 6ª das 9,30
às 19,30h
sáb das 9,30 às
17,30h

Exposição
“Sob a chama da candeia”

Exposição evocativa do 5º centenário do
nascimento de Francisco de Holanda

Biblioteca Nacional
Campo Grande, 83
tel 217 982 168

Até 3 março

Exposição
“ O pai dos Cristos”

Manuel Dias (1688-1755): um escultor a
descobrir

Museu Nacional de Arte Antiga
R das Janelas Verdes
tel 213 912 800

Até 17 março

Exposição
“Sidónio Pais. O retrato do
país no tempo da grande
Guerra”

Até 31 março
2019

Exposição
“Arte portuguesa. Razões e
emoções”

A exposição dá a conhecer aspetos
relevantes da vida e obra de Sidónio Pais.
Inclui pintura, escultura, têxteis e
publicações
A coleção do museu numa nova
apresentação com obras entre meados do
séc XIX e a 1ª década do séc.XXI – 7
núcleos incluindo obras raramente ou
nunca expostas.

As inscrições para as actividades promovidas pelo grupo podem ser feitas através de e-mail para

SETA - Soc.Port. para o Desenvolvimento Educação e Turismo Ambientais
Portuguese Society for the Development of Environmental Education and Eco-Tourism

setaportugal@gmail.com

www.seta.org.pt

Lisboa – Portugal

Tel. + 351 96 4517120

Panteão Nacional
Cp. de Santa Clara
tel 218 854 820
Museu Nacional de Arte
Contemporânea do Chiado
R. Serpa Pinto, 4/ R Capelo 13
tel 213 432 148

