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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
Sabem porque o mês se chama Novembro ? Foi batizado por Júlio César, em 46 A.C., baseado no modelo de calendário
usado pelos egípcios, tendo, assim, corrigido as anteriores versões romanas onde o mês era o nono, pois
consideravam o ano com 360 dias (o desfasamento gradual de 65 dias não era considerado), indo o ano de março a
dezembro – daí nono.
Apesar de as temperaturas e condições atmosféricas estarem a baralhar-nos (coitada da natureza !), apoiemo-nos nos
eventos / datas do calendário – S. Martinho faz-nos deleitar com o aroma das castanhas assadas e o sabor da água pé…
E porque também nos habituámos ao verão de S. Martinho (agora bem o dispensávamos) continuemos a participar em
atividades ao ar livre, já que nos sentimos impotentes, a nível pessoal, para mudar o ambiente (vamos reciclando e
procurando introduzir boas práticas no nosso dia a dia, mas tal é muito insuficiente… )
Algumas sugestões:
● 2017 – Lisboa capital ibero-americana da cultura - continua, até dezembro, a brindar-nos com um vasto programa
cultural, incluindo música, exposições, teatro, visitas. A festa de encerramento está programada para o dia 16 de
dezembro no Capitólio;
● Teatro – em cena, no Palácio Nacional de Mafra (a 4 nov e 2 dez) o “Memorial do Convento”, em adaptação
dramatúrgica de Filomena Oliveira e Miguel Real (entrada €12,5);
● Attero por Bordallo II. Ao longo de 3 semanas é possível assistir à construção pelas ruas da cidade de “grandes
animais de lixo”, workshops, visitas guiadas. Attero é um incontornável comentário à nossa sociedade consumista – de
4 a 26 (de 4ª a dom das 14 às 20h), R. de Xabregas, 49.
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 novembro de 2017

Dia 11
às 10h,30

Exposição

Joan Miró – Materialidade e
Metamorfose

Esta exposição reune 85 obras que
compreendem um período de 6 décadas
da carreira do artista. Pinturas,
desenhos, esculturas e trabalhos que
cruzam várias vertentes artísticas.

Palácio Nacional da Ajuda
Largo da Ajuda
tel 213 637 095

Um guitarrista, um percussionista e duas
vozes femininas desenham um canto
ondulante ao bater de um coração árabe.
Cruzamento dos ritmos e da poesia do
Médio Oriente com a nossa portugalidade

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

… e Recomendamos:
Mês de novembro de 2017
Dia 11
Das 16h às 17h
Dia 11
Às 18h
Até 14 jan

Música
O meu coração é árabe

Dança
Blimunda
(entrada €12,5)

Exposição

Espetáculo de dança contemporânea,
inspirado no Memorial do Convento
Obra convidada
Sibila – Diego Velazquez

Palácio Nacional de Mafra
Terreiro de D. João V – Mafra
Tel 261 817 550
Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes
Tel 213 912 800

A partir dia 10
até 27 jan.
Dia 26
Às 16h

Exposição
Tempus fugit

Concerto
órgão

Vida, morte e memória.Celebração da morte
como circunstância da vida. A exposição é o
resultado da investigação arqueológica da
necrópole do séc XIX.

Museu do Dinheiro
Rua de S. Julião 150
Tel 213 213 240

Com a organista Mª Teresa Fonseca

Basílica dos Mártires
R. Garrett
Tel 213 462 465

Mês de dezembro de 2017
Até 17 dez
3ª a dom das 10
às 17,30h
Até 29 dez
Até 7 janeiro
3ª a dom das 10
às 18h
Até 14 jan
3ª a dom das 10
às 18h

Exposição

Um novo padrão. A fábrica-escola de louça
do Rato

cerâmica

A galeria comemora 30 anos e celebra-os
com trabalhos de azulejos de vários artistas
(Cid Santos, Paula Rego, Júlio Pomar)

Exposição
RATTON 198772017

Exposição

Obras do Rijksmuseum e coleções reais da
Holanda

Rembrandt – elos perdidos

Exposição
Nikias skapinakis – desenho, pintura

Paisagens ocultas – apologia da pintura
pura

Museu de Lisboa
Palácio Pimenta
Campo Grande 245
Tel 217 513 200
Galeria Ratton
Rua Academia das Ciências, 2c
tel 213 460 948
Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes
Tel 213 912 800
Fundação Arpad Szenes-Vieira
da Silva
Pç das Amoreiras, 58
Tel 213 880 044

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

