noite dos museus 16 de maio de 2009
entrada gratuita até à 00h00

cafetaria aberta das 10h00 - 00h00

14h30 >

contos às pinceladas

Através de um quadro do museu, previamente
escolhido, vamos dar pinceladas na
criatividade. As cores, os traços, as imagens,
são estímulos que transformaremos em
personagens, em cenários, ou em ﬁnais de
contos que serão escritos em família
Com: Liliana Lima dos CONTOS DA LUA NOVA
Público alvo: famílias

16h00 >

poesia

Leitura de poemas de Alberto de Lacerda
por Jorge Silva Melo

17h00 > visita guiada
Visita guiada à exposição “Alberto de Lacerda
encontros com Vieira da Silva e Arpad Szenes”
por Luís Amorim de Sousa, poeta, amigo e
proprietário do espólio de Alberto de Lacerda
e Marina Bairrão Ruivo, directora da Fundação
Arpad Szenes - Vieira da Silva

18h30 >

música

gerações
Voz – Luisa Águas
Viola / Voz – Diogo Águas
Alanis Morissette – Hand in my pocket
Nuno Bettencourt / Lúcia Moniz – Try Again
Alicia Keys – If I ain’t got you
Anouk – Sacriﬁce
Cristina Aguillera – Hurt
Norah Jones – Don’t know why
Dulce Pontes – Lusitana Paixão

22h00 >

música

João Pires (guitarrista e compositor) propõe um
recital centrado na guitarra como instrumento
solista, onde Lisboa e os vários lugares por
onde o músico passou se fundem de uma
forma surpreendente e original. A riqueza e
variedade da guitarra clássica e ﬂamenca encontram nele uma
via aberta a todas as músicas que tomou contacto, o artista
propõe um repertório original onde se pode respirar clássica,
ﬂamenco, mornas e coladeras, chorinho e fado.
Parte 1
Suite em mi menor
Granaína
Fado Mouraria
Choro
Parte 2
Morna
Mazurka
Taranta
Cinema Paraíso
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18 de maio dia internacional dos museus
entrada gratuita

