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Os moradores e visitantes de Alvalade voltam a ser convidados para explorar edifícios do bairro
através da Lisbon Week. E há mais: também estão incluídas visitas culturais de autocarro com
percursos que começam num ponto histórico e percorrem outros marcos culturais do moderno bairro
de Lisboa. De forma a incluir a Biblioteca Nacional no roteiro cultural, vai ser exposta a mostra
"Porfírio Pardal Monteiro - Arquiteto de Lisboa", um arquitecto responsável por vários edifícios da
cidade. A estação de metropolitano, por sua vez, vai alojar a exposição "Encontrar Maria Keil" que
reúne trabalhos de azulejaria da pintora responsável pelos revestimentos de algumas estações. A
reitoria da UL (Universidade de Lisboa) vai expôr desenhos do grupo "Urban Sketchers" que durante
um mês captou o ambiente envolvente de Alvalade. Também a "Exposição Vanguarda" vai estar fixada
no centro comercial de Alvalade e consiste numa galeria fotográfica que recua até aos anos 50 para
ilustrar os tempos primórdios do bairro. Vai, até, haver tempo para a peça de teatro "E morreram
felizes para sempre" que irá decorrer no hospital Júlio de Matos. Apesar de já estar esgotada, volta a
estar em cena de 22 a 30 de Abril. Para garantir a interacção com outras iniciativas, o Peixe em Lisboa
estará, também, no mercado de Alvalade que vai receber, em simultâneo, a feira da Buzina. Já a
"mOstra", com obras de 87 artistas contemporâneos, também fará parte do cartaz. Este evento já se
realizou duas vezes (em 2013 e 2012) em vários pontos da cidade e regressa esta sexta-feira,
mantendo-se até dia 19 de Abril. Para espreitares outras actividades que vão decorrer ao longo da
semana, visita o site.
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