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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
Completámos mais um ano de calendário!
2018 recebeu-nos com uma enorme e linda lua cheia (“Não há luar como o de janeiro, nem amor como o primeiro…”), fogo
de artifício por todo o lado e muita alegria. Não pudemos ficar indiferentes à data e, cumprindo a tradição, lá “saltámos” o
ano de passas na mão direita, engolidas ao ritmo das badaladas dos sinos das igrejas em redor, e ouro na esquerda !!!!!!!!!
Também não faltou o champagne a ajudar a engolir as passas, brindando a entrada do ano com os amigos que nos
rodeavam. A todos um BOM ANO !
Como o nosso objetivo é desafiar-vos a aproveitar e usufruir de eventos culturais em cartaz, damo-vos abaixo
conhecimento das nossas escolhas para o mês
● Festival Kino – mostra de cinema de expressão alemã. Esta iniciativa comemora este ano 15 anos e apresenta
filmes da Alemanha, Áustria, Suiça e Luxemburgo que se destacaram em 2017;
● Curso: Personagens femininas da literatura portuguesa. Coordenado por Paula Otero, o curso detém-se na força
anímica de algumas personagens que marcaram a ficção nacional. Viagem literária que se inicia nas cantigas de amigo até
ao séc. XX centrando-se em figuras bem conhecidas, heroínas de Garrett, Vitorino Nemésio, Agustina, Virgílio Ferreira,
Cardoso Pires, Saramago, João de Melo – de 29 janeiro a 26 março, às 2ªs das 18,30 às 20h, no Centro Nacional de Cultura
(R. Antº Maria Cardoso, 68);
● Ciclo de Conferências “Arte no feminino” – decorrem durante este mês, na Academia das Ciências de Lisboa, por
especialistas em diferentes vertentes - arte contemporânea, arquitetura, escultura, música, cinema.
E porque saímos de uma época de excessos alimentares, que tal efetuar um itinerário urbano? A agenda Cultural sugere
“Carnide antigo” de forma bem sugestiva e elucidatória. Vamos caminhar!
E também, como sempre, lembramos que têm na Agenda Cultural um ótimo guia de sugestões para ocupar os tempos
livres, aconselhando-se a sua consulta.

Assim, em breve organizaremos:
Mês de janeiro de 2018

Dia 13
às 11h,30

Visita guiada ao
Museu do Dinheiro

Este Museu oferece uma experiência
marcadamente interativa que recorre à
tecnologia multimédia para mostrar o seu
acervo - apresenta o tema do dinheiro, a
sua história e evolução, em Portugal e no
mundo.

Antiga igreja de S. Julião
Largo de S. Julião

… e Recomendamos:
Mês de janeiro de 2018
Até dia 7
3ª a dom das 10
às 18h
De 6 a 27
3ª a 6ª das
10/13h e 15/19h
Sábado das 15
às 19h

Exposição
Rembrandt – elos perdidos

Exposição
fotografia

Obras do Rijksmuseum e coleções reais da
Holanda

Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes
Tel 213 912 800

Ana Penha – “India in Motion and the
emotions it causes on us”

Casa da Cultura dos Olivais
R. Conselheiro Mariano de
Carvalho, 68
Tel 218 533 527

Dia 13
Das 14 às 18h

Workshop

Até dia 14
3ª a dom das 10
às 18h

Exposição

Museu do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara
Tel 213 585 200

Curso de chá
(exige marcação prévia)

Paisagens ocultas – apologia da pintura
pura

Fundação Arpad Szenes-Vieira
da Silva
Pç das Amoreiras, 58
Tel 213 880 044

Exposição

Obra convidada
Sibila – Diego Velazquez

Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes
Tel 213 912 800

Música

Solistas da Orquestra Gulbenkian
Blanc, Beethoven

Fundação Calouste Gulbenkian
Av de Berna, 45ª
Tel 217 823 000

Exposição

“Anjos: entre o céu e a terra”
Desenho europeu, séc XVI-XVIII

Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes
Tel 213 912 800

Museu Coleção Berardo
Pç do Imperio
Tel 213 612 400

Nikias Skapinakis – desenho,
pintura

Até dia 14
3ª a dom das 10
às 18h
Dia 26
Às 21,30h

Até dia 6 fev.

desenho

Mês de fevereiro de 2018
Até dia 11
2ª a dom, das
10 às 18,30h

Exposição
“Modernismo brasileiro”

Coleção da Fundação Edson Queiroz.
Escultura, pintura

Até dia 20

Exposição

Bordalo Pinheiro na Baixa de Lisboa

Galeria do antigo BPI
Largo de S. Julião
Tel 215 818 540

Até 25 nov

Exposição
“Formas do desejo”

A cerâmica de Rafael no Museu Bordalo
Pinheiro – apresentação de cerca de 150
peças em faiança e desenhos

Museu Bordalo Pinheiro
Campo Grande 382
Tel 215 818 540

Exposição

Visionamento em paralelo de peças valiosas
da arqueologia portuguesa e uma seleção
de peças icónicas do M. N. de História da
Roménia

Museu Nacional de
Arqueologia
Pç do Império
Tel 213 620 000

Até 29 abril

Desenho, gravura

Ouro antigo – do mar Negro ao
oceano Atlânrtico

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

