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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
E somos chegados ao último trimestre do ano ! Estávamos habituados (talvez mal) ao brilhante e quentinho sol, aos amenos dias
longos e agora já temos um ar frio a envolver-nos e a dizer vim para ficar... Mas o outono também tem os seus encantos e a
paisagem já nos brinda com os bonitos tons próprios da época – o carmesim das folhas das vinhas de uva tinta, os amarelos
acastanhados de algumas árvores, e tantos outros; é só estarmos atentos e reter a beleza dos cenários envolventes.
O Dia Mundial da Música – dia 1 – é comemorado com eventos que decorrem até 13 de novembro e que são dedicados ao
compositor Lopes Graça.
Para os fins de semana citadinos, algumas sugestões:
. 1ª Edição da Drawing Room – Lisboa. De 10 a 14. Na Sociedade Nacional de Belas Artes, este evento reúne desenhos de
artistas e galerias provenientes de 7 países;
. Hospitalidade – a Santa Casa da Misericórdia promove, no dia 13, uma festa das artes e da interculturalidade, no Largo Trindade
Coelho, entre as 9,30 e as 24h;
. Poster 2018 – mostra pública. Até dia 29 as ruas de Marvila são palco deste evento que visa promover a cultura de acesso livre.
Fotografias, palavras, desenhos assumem o formato de posters;
. Festa / Cultura no Chiado. De 8 a 14 esta iniciativa da CML e do CNC enche a Baixa com exposições, música, visitas guiadas,
teatro, cinema;
. 19ª Edição da Festa do Cinema Francês – cinema S. Jorge, de 4 a 14.
A proposta de caminhada pela cidade é pelo Bairro Alto, seguindo as dicas sugeridas pela Agenda Cultural.
E, como sempre, lembramos que esta brochura da Câmara é um ótimo guia com sugestões para ocupar os tempos livres,
aconselhando-se a sua consulta, tanto mais que a oferta é imensa e muito variada.

Assim, em breve organizaremos:
Mês de Novembro de 2018
Exposição: Educação sentimental
Dia 10

Visita guiada (em
preparação)

Coleção de arte contemporânea reunida por
Pinto da Fonseca, tendo como curador o
filho – razão, coração memória histórica e
afetiva. A coleção junta obras de artistas
portugueses de renome

Fundação Arpad Szenes
Vieira da Silva
Pç das Amoreiras, 56
tel 213 880 044

… e Recomendamos:
Mês de Outubro de 2018

Visita guiada

Palácio Beau Séjour

Gabinete de Estudos
Olissiponenses
Estrada de Benfica 368
tel 217 701100

3ª a 6ª das
10,30 às 18h

Exposição
desenhos de betão, estudos
de luz

Roque Gameiro, Lisboa antiga, Lisboa vista
pelos urban sketchers, 100 anos depois

Biblioteca Camões
Lgo Calhariz 17
tel 218 172 360

Até dia 28

Exposição
Explícita – arte proibida?

Dia 17
às 10,30h
Até dia 27

A exposição pretende suscitar um debate à Museu Nacional de Arte Antiga
volta de: Pode a arte ser proibida? A mostra Rua das Janelas Verdes
reune 70 obras onde figuram nús, femininos tel 213 912 800
e masculinos e até cenas de sexo,

Até dia 28

Exposição
fotografia

De dia 18 até 18
dez.

Exposição

José Pedro Cortes - “Um realismo
necessário”.
Representação do corpo humano,
salientando a sua vulnerabilidade e beleza

2ª a domingo
De 3ª a
domingo, às
15,30h
Até 25 nov
3ª a dom das
10h às 18h

Documentário
A construção de um
símbolo

Estação de Metro do Terreiro do
Paço

Uma história do Padrão dos

Padrão dos Descobrimentos
Doca de Belém
tel 213 031 950
(convém confirmar a sessão)

Pinheiro – apresentação de cerca de 150
peças em faiança e desenhos

“Formas do desejo”

Até 21 março
Exposição
2019
4ª a 2ª das 10 às “Do céu e da terra”
18h
Até 31 março
2019

Metro acolhe exposição de Calouste
Gulbenkian - pintura
Descobrimentos – de 1940 até hoje: a
história do mundo que rodeou a sua
edificação e das ideias de que foi símbolo.
A cerâmica de Rafael no Museu Bordalo

Exposição

Exposição
“Arte portuguesa. Razões e
emoções”

Museu Nacional de Arte
Contemporânea
Rua Capelo 13
tel 213 432 148

Museu Bordalo Pinheiro
Campo Grande 382
tel 215 818 540

Rituais, cerimónias e costumes religiosos à
volta do mundo

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

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

Júlio Pomar
Memória

Galeria Ratton
Rua Academia das Ciências 2C
Tel 213 460 948

Mês de Novembro de 2018
Até 20 nov
2ª a 6ª, das 10
às 13,30 /15 às
19,30h

Exposição

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

