
Museus
em festa

II Mais de 400 iniciativas invadem
os espaços museológicos de Norte a
Sul para celebrar o Dia Internacional
dos Museus, já este domingo, 18, e

a Noite Europeia dos Museus, a 17.
Desde visitas guiadas a inaugurações
de exposições, passando por debates,
oficinas e espetáculos, a programa-
ção é vasta e variada, abrangendo
áreas e públicos de todas as idades.

Pedro Calapez apresenta uma
nova mostra, sábado, 17, às 22,
na Casa- Museu Dr. Anastácio

Gonçalves, em Lisboa. Intitulada
Retido na Retina, integra, para além
de obras suas, intervenções dos artis-
tas plásticos Rodrigo Oliveira, Anina
Brisolla (Alemanha) , Seet van Hout
e Uwe Poth (Holanda) . Já o Museu
da Fundação Cupertino de Miranda,
em Vila Nova de Famalicão, abre as

portas de Até onde a vista alcança,
exposição de desenho de Cruzeiro

Seixas, a 18, às 10, complementada
por um ciclo de cinema dedicado ao

Surrealismo, no mesmo dia, às 15.
No Museu Nacional de Arte

Contemporânea, ao Chiado, Dulce

Maria Cardoso e Vasco Araújo
participam numa conversa a
propósito da exposição temporária
Botânica, Literatura e Colonialismo,
a 17, às 22 . A sessão conta com a
leitura de excertos dos romances O

Retorno, de Dulce Maria Cardoso,
Caderno de Memórias Coloniais,
de Isabella Figueiredo, e Yaka e
Crónicas com fundo de guerra, de

Pepetella, por Paula Sá Nogueira.
Ainda na Literatura, a Casa-Museu
Guerra Junqueiro, no Porto, propõe
'Histórias à volta da Candeia. O pai
em Guerra Junqueiro', um espetá-
culo no qual o coletivo O Som do

Algodão pretende recriar os tradicio-
nais contos à volta da fogueira com o
intuito de divulgar o legado literário

do autor.
'Rota da Ciência e da Cidadania' é

uma das muitas atividades promovi-
das pelo Museu Nacional de História
Natural e da Ciência (MUHNAC),
em Lisboa: uma viagem ao século

XIX, através do património material
existente no MUHNAC (herdado da
Escola Politécnica de Lisboa fundada
em 1837), que se inicia no Laboratório
Chimico e na Reserva Visitável de

Química e termina no Museu da
Farmácia. A l7, das 15 às 18.

O Museu da Música, em Lisboa,
volta a organizar um quizz musi-
cal, de cerca de uma hora, aberto
a todos, a 17, às 22 e 30, e a 18,
ao meio-dia, além de concertos,
ateliers e visitas guiadas. Destaque
ainda para a apresentação das Obras
Políticas de Bernardino Machado,
por Armando Malheiro da Silva, da
Universidade do Porto, no Museu
Bernardino Machado, em Vila
Nova de Famalicão, a 18; a sessão

'Memórias Vivas de um Tipógrafo' ,

com o tipógrafo e encadernador
Álvaro Pedreira, no Museu Nacional
da Imprensa, no Porto, a 18, às 16;

a conversa com Abi Feijó, a propó-
sito da inauguração do Museu da

Imagem Animada na Lousada, no
Museu Nacional de Soares dos Reis,
no Porto, a 17, às 19; e o debate com
os ilustradores Pierre Pratt e Alam
Corbel, no Museu Municipal de

Aljustrel, a 15, às 21. Hoje, quarta-
feira, 14, às 18, o colóquio Museus
do Futuro: O queAbrilnos ensinou,
no Museu Nacional do Teatro, em
Lisboa, com Simoneta Luz Afonso,
Samuel Rego (diretor- geral das

Artes) e António Carvalho (diretor
do Museu Nacional de Arqueologia) ,

e moderação de José Carlos Alvarez

(diretor do MNT) . A programação
integral do Dia Internacional dos
Museus 2014 está disponível no
sítio do Instituto dos Museus e da

Conservação (www.imc-ip.pt). jl
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inaugura exposição na Noite Europeia dos Museus


