
A noite é dos museus
Na véspera do Dia Internacional dos Museus os horários prolongam-se até mais tarde.

Mauro Gonçalves dá-lhe 10 coordenadas para um fim-de-semana cultural, sem esquecer
a opulent a colecção de barroco itali ano que chega às J anelas Verdes no sábado.

X Se é do tipo de pessoa qu<

reclama com os horários doí

museus, aproveite o serão dt
sábado para a desforra. O Mud<

está aberto até às 23.00 e, além da

exposição permanente renovada
de fresco e da exposição sobre o

design de Eduardo Afonso Dia<

o auditório do musc ¦ *-u,~f\™ , m

debate, às 19.00 nn
junta Barbar;
Coutinho,
Vasco Brancc,
Mário Matos Ribeir<

e Frederico Duarte em torn>

da questão "Como aproxima
os acervos de design d;i

pessoas?". Sábad"">
às 23.0" n '- t '

eratuit

2 MUSEU COLECÀO
BERARDO

No que toca a visitas guiadas, no
Museu Coleção Berardo, a fila
anda e de que maneira. Para

quem, mesmo ao fim-de-

semana, não tem tempo a perde
o museu programa visitas
guiadas de 15 minutos em tornr
de obras sdeccior.adas da

exposição permanente. Ni

sábado, os visitante

podem ficar a conhecer a

Colecção Berardo de trás para a

frente, já que o museu só

encerra à meia-noite. Entrada
gratuita.

3 MUSEU DA
MARIONETA

Brincar rom marionetas e jogos
de luz não é só para o:

mais pequenos. No

Museu da Marionet

Jé quando a

criançada já estive

quase a ir para a

cama que os mais
crescidos vão ser
convidados a

participar numa

espécie de sessã
de trabalho:
manuai

A Oficina de Sombras Turcas
inspira-se em personagens
tradicionais para desafiar os

participantes a construir as suas

próprias marionetas e pô-las em

acção. Sábado ás 20. 30. Entrada

gratuita.



MUSEU DA CIDADE
Palestras, visitas guiadas, um

recital de poesia e umas quantas
performances e encenações para
viajar no tempo com algum
realismo e sem sair do museu.
No sábado, a noitada começa
com uma visita à exposição
"A Liberdade está no Museu"

e às 22.00, damas da alta
nobreza, burguesas e plebeias
chegam ao século XXI para um;
visita encenada pelas salas do

Museu da Cidade. Domingo,
além dasvisitas,oprogramade
festas é reforçado com aula^

de tai chi, dança e concertos
no relvado. Sábado 15.00-
-00.00 e domingo 10.00-
-20.00. Entrada gratuita

5 MUSEU
NACIONAL DE

HISTORJA NATURAL
EDA CIÊNCIA
Na noite de sábado, vai poder
soltar uma pontinha do

cientista que há em si, ali para
os lados do Príncipe Real. C

Museu Nacional dt
História Natural
e da Ciência

começa o dia com

passeios pelo
Jardim Botânico
e com visitas ao
Museu da

Farmácia, mas é

depois do pôr-do-so!
que abre as reservas e

também o

laboratórioa
visitas livres

para os mais
curiosos.

Sábado,
atéás22.oC,
Entrado

gratuita

6 MUSEU
DO FADO

Como já é tradição ne
Museu do Fado, choram as

guitarras e abrem-se as goelas
de fadistas ilustres sempre
que a data merece ser
assinalada. A Noite Europeia
dos Museus não é excepção,
por isso, as visitas ao circuito
expositivo do museu ganham
novos guias - Nuno de Aguiar
Conceição Ribeiro, Pedro

Galveias, Ana Maurício e Luís
de Matos -, que vão conduzir os

visitan tes com acordes
afinados. Enquanto isso, na
Cordoaria Nacional, a exposição
"Carlos do Carmo 50 Anos"
também tem direito a uma visita
cantada por Marco Oliveira, às
19.00. Sábado 16. 00-23.00.
Entrada gratuita.

7 MUSEU
ARQUEOLÓGICO

DO CARMO
No Largo do Carmo, não só se

antecipa o Dia Internacional dos

Museus para sábado, como se

faz questão de festejar tudo às

claras. Durante o dia, as

atracções principais vão ser os

encontros de urban sketchers,

sempre com o Carmo como fonte
de inspiração, além de uma
visita às ruínas marcada para
as 11.00. Sábado ! 0.00- 15.30.
Entrada gratuita. Inscrições:
213478629.

Q CENTRO DE ARTE
O MODERNA.
DA FUNDAÇÃO

CALOUSTE
GULBENKIAN
Não é todos os dias que o

Centro de Arte Moderna abre

as suas reservas ao público,
muito menos com direito a

visita guiada pela própria
equipa de conservação.

Porque há que assinalar

em grande o Dia
Internacional

dos Museus,
no domingo,
um grupo de
felizardos vai ter

oportunidade de
descer ate esta

zona vedada ao

público e ver obras de

pintura e escultura

que normalmente
estão fora do

alcance da vista.

Domingo,
16.30. Entrada
gratuita.

9 MUSEU
DA

MÚSICA
O histórico

violoncelo
Stradivarius Chevillard

Rei de Portugal é daquelas
peças que são postas a uso só em
dias especiais. Pois bem, sábado
e domingo são dois desses dias e

cabe a Clélia Vital interpretar
suites de Bach no famoso
instrumento, às 18.00. A noite de

sábado prossegue com concertos
dejazz do Leftover Trio, às 21.00,
e do cantautor Gonçalo
Miragaia, às 22.00. Às 23.00, é

altura de os visitantes porem à

prova a sua cultura musical nun:

quiz feito ã medida para o Muset
da Música. É uma questão de

formar uma equipa de até cince

elementos e inscrever-se o

quanto antes. Sábado 18.00-
-00.00. Entrada gratuita
inscrições: 21 771 099

C

10 MUSEU
NACIONAL
DE ARTE ANTIGA
E há melhor maneira de celebrar
a Noite Europeia dos Museus do

que com a inauguração de uma
grande exposição? Depois de ter
trazido as paisagens nórdicas do
Prado para Lisboa, a Everything
is New e o Museu Nacional de
Arte Antiga abrem portas, no

sábado, à exposição "Os
Saboias. Reis e Mecenas" , com
mais de 100 obras
encomendadas e produzidas
na corte de Turim entre 1730
e 1750. As duas décadas
mostram melhor do que qualquer
outro período a riqueza do
barroco italiano, já que foi em
torno dos Sabóias, família que
viria a reinar sobre Itália após a
unificação, que se reuniram os
mais ilustres artistas da época,
entre pintores, escultores,
arquitectos e até músicos.

E há, de facto, vestígios de
todas as artes nesta selecção
de obras que acaba de chegar a

cidade. D~

o primeiro
núcleo, err

que os
monarcas

se fazem representar por
mestres da pintura setecentista
como Clementina, Duprã e
Bellotto, todas as atenções se
viram para o arquitecto da corte
Filippo iuvarra. De construções
megalómanas a mobiliário e
pequenas peças decorativas,
o génio de Juvarra era
omnipresente na estética
local e rapidamente começou
a influenciar outras cortes,
incluindo a portuguesa. Ao

espreitar as pinturas,
esculturas e as artes
decorativas vindas do Palazzo
Madama, encontram-se pistas
do que seriam as obras

opulentas de D. João V que o

terramoto destruiu.
Em Dia Internacional dos

Museus e respectiva véspera,
as comemorações não ficam
de lado. No sábado, o museu e
a nova exposição ficam
abertos até à meia-noite. Na

exposição "Os Saboias. Reis e
Mecenas", os bilhetes estarão
a metade do preço, sábado a
partir das 21.00 e domingo,
enquanto o resto do museu
será de entrada gratuita.

"Os Saboias.

Reis e Mecenas"
Galeria de Exposições

Temporárias do Museu
Nacional de Arte

Antiga, Rua das
Janelas Verdes.

213900768.
Ter-Dom 10.00-19.00

(Sábatéàs2l.oo).
Bilhete normal: 6€.


