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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
Estamos no mês mais pequeno do ano ! No entanto, tal constatação não limita a concentração de acontecimentos populares,
já assimilados de tal forma que um deles – o carnaval - é, para muitos de nós, alvo da calendarização das férias.
O carnaval, com origem em rituais de fertilidade da terra, nomeadamente, o início da Primavera, foi-se afastando desta
ligação com o aparecimento do cristianismo. Hoje está transformado em mera atração turística, manifestando-se através de
corsos popularuchos, por vezes rondando o grotesco, satíricos, com muito pouco da ingenuidade e espontaneidade que
caracterizava estes festejos.
O dia dos namorados, importação relativamente recente, é comemorado por Lisboa com um programa de 3 dias – de 11 a 14
– “Enamorados por Lisboa”. O programa inclui música, filmes, visitas guiadas e outras iniciativas que estão plasmadas num
desdobrável elaborado pela CML e disponível no respetivo site (www.cm-lisboa.pt).
Outros eventos de interesse:
● No Museu do Oriente decorre, até novembro, um ciclo de conferências dedicado à Índia, tendo com objectivo pensar a
cultura visual deste país como ponto de partida para a reflexão de diversos temas (religião, política, género, entre outros);
● Festival de chocolate, no Campo Pequeno, de 9 a 12. Amantes de chocolate não percam !;
● Congresso Internacional Fernando Pessoa – comunicações de investigadores que trabalham sobre o escritor; de 9 a 11, na
FCG;
● 2017 – Lisboa capital ibero-americana da cultura brinda-nos com um vasto programa cultural, incluindo música,
exposições teatro, visitas. Até dezembro a escolha é muito diversificada e deveras interessante. Convidamo-los a consultar a
Agenda cultural
● 10ª edição do Festival Rescaldo, festival de música de vanguarda – Culturgest e Panteão Nacional, de 10 a 18.
Como sempre, lembramos que têm na Agenda Cultural um óptimo guia de sugestões para ocupar os tempos livres,
aconselhando-se a sua consulta.

Assim, em breve Organizaremos:
Mês de março de 2017

Dia 11
às 10h

Exposição
Tutankamon: tesouros do Egito

A exposição dá-nos uma
panorâmica da arqueologia
do Egito antigo.
São mais de 100 réplicas
oficiais de peças
descobertas por Carter no
túmulo do Vale dos Reis.

Pavilhão de Portugal
Alameda dos Oceanos
Parque das Nações
Tel 218 918 409

… e Recomendamos:

Mês de fevereiro de 2017
Dia 4
Às 16h

Música/concerto
Canto Ondo

Música, poesia, estórias contadas

Museu do Dinheiro
Largo de S. Julião
Tel 213 213 240

A partir de 3 e até 5
junho
4ª a 2ª, das 10 às 18h

Exposição
(dedicada a Almada Negreiros)

Exposição
Até dia 18

escultura

Dia 19
Às 16h

Concerto

Até 12 março

Exposição
pintura

Até 31 março
2ª a dom das 10 às
18h

Exposição
Desenho, aguarela e fotografia

Organizada em núcleos temáticos,
reúne cerca de 400 obras. A
pintura e o desenho apresenta-se
em estreita relação com os
trabalhos que o artista fez em
colaboração com várias entidades

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

“Incêndio”
25 esculturas de Rui Chafes – 14
em ferro e restantes em bronze

Galeria Filomena Soares
Rua da Manutenção, 80
Tel 218 624 122

Solistas da Metropolitana.
América Latina

Museu do Oriente
Avenida Brasília
Tel 213 585 200

Domingos Sequeira – pintor de
história. A exposição gira em torno
de 2 pinturas levadas para o Brasil
pela corte em 1807, e de que se
desconhece o paradeiro.
“Um olhar real”
Obra artística da rainha D. Maria
Pia

Museu Nacional de Arte
Antiga
Rua das Janelas Verdes
Tel 213 912 800
Palácio Nacional da Ajuda
Largo da Ajuda
Tel 213 637 095

Mês de março de 2017
Até 26 março
3ª das 14h às 18h
4ª a dom das 10h às
18h
Até 28 março
2ª a 6ª das 13 às
17,30h
Sáb, das 10 às
17,30h
Até 31 março
2ª a dom das 10 às
18h
Até 1 de outubro
4ª a 6ª das 10 às 18h
Sáb e dom das 10 às
13 e das 14 às 18h

Lisboa no Renascimento

Exposição
“A cidade global”

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

Virgílio Seco
Jóias e pratas

Casa Museu Medeiros e
Almeida
R. Rosa Araújo, 41
Tel 213 547 892

Desenho, aguarela e fotografia

“Um olhar real”
Obra artística da rainha D. Maria
Pia

Palácio Nacional da Ajuda
Largo da Ajuda
Tel 213 637 095

Povo, monumentos e paisagens
de Portugal na 1ª metade do séc.
XX.

Museu de Arte Popular

Exposição

Exposição
joalharia

Exposição

Da fotografia ao azulejo

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

Avenida Brasília
Tel 213 011 675

