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Alvalade foi o local escolhido para receber a terceira edição do Lisbonweek. De 10 a 19 de abril, esta
moderna área lisboeta acolhe o maior evento cultural e turístico de descoberta da cidade. O bairro
pode agora ser explorado através de diversas visitas culturais, exposições e uma peça de teatro, entre
outros eventos que permitem a redescoberta e revitalização do bairro. Esta viagem pretende levar as
pessoas ao encontro de edifícios emblemáticos que fazem parte do seu dia-a-dia, dando-lhes a
oportunidade de conhecer perspetivas históricas, arquitetónicas e artísticas de cada um dos locais.
 
 Exposições:
 
 Como um dos pontos altos da programação, a LisbonWeek destaca quatro exposições, todas elas
gratuitas de 10 a 19 de abril. A Biblioteca Nacional de Portugal recebe a mostra Porfírio Pardal
Monteiro - Arquitecto de Lisboa, uma oportunidade única para saber mais sobre a vida e obra de um
dos mais importantes arquitetos portugueses. Encontrar Maria Keil expõe na Estação do Metro de
Alvalade alguns dos mais notáveis trabalhos de azulejaria da pintora, enquanto o Centro Comercial de
Alvalade acolhe Vanguarda, uma exposição de fotografia que recua até ao quotidiano do bairro da
década de 50. Os Urban Sketchers mostram o seu olhar diferente sobre o ambiente e a vida do bairro
de Alvalade através de desenhos expostos na Reitoria da Universidade de Lisboa.
 
 Visitas Culturais:
 
 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Portugal, Complexo dos Coruchéus,
Hospital Júlio de Matos, Jardim do Campo Grande, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Palácio
Pimenta, Museu Bordalo Pinheiro e Reitoria da Universidade de Lisboa são os nove espaços escolhidos
para realizar visitas culturais que desvendam segredos e dão a conhecer as perspetivas históricas,
arquitetónicas e artísticas de cada lugar. Também acontecem dois passeios em autocarro que contam
a história do bairro de alvalade e exploram a obra de Porfírio Pardal Monteiro.
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