
 

A cidade de Lisboa, membro da UCCI – União de Cidades Capitais Ibero-americanas, 
foi escolhida para, em 2017, ser Capital Ibero-americana de Cultura.  
 
A UCCI – União de Cidades Capitais Ibero-americanas é uma organização 
internacional não-governamental, de caráter municipal e sem fins lucrativos. Os seus 
principais objetivos são o estimular as relações entre as cidades capitais do território 
ibero-americano e o desenvolvimento articulado e equilibrado, sempre assente na 
solidariedade e cooperação, entre as cidades-membro. 
 
A proposta apresentada por Lisboa na reunião do Comité Setorial da Cultura, na 
Guatemala em Novembro de 2015, foi aprovada por unanimidade e formalmente 
ratificada em Junho de 2016, em La Paz (Bolívia). Esta é a segunda vez que Lisboa 
assumirá este galardão, tendo a primeira sido em 1994, no mesmo ano em que foi 
também Capital Europeia da Cultura. 
 
Membros da UCCI: Andorra-la-Vella, Assunção (Paraguai), Barcelona, Cádiz e 
Madrid (Espanha), Bogotá (Colômbia), Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil), 
Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), Cidade da Guatemala (Guatemala), 
Havana (Cuba), La Paz e Sucre (Bolívia), Lima (Peru), Lisboa (Portugal), Manágua 
(Nicarágua), Cidade do México (México), Montevideo (Uruguai), Cidade do Panamá 
(Panamá), Quito (Equador), San José (Costa Rica), San Juan (Porto Rico), San 
Salvador (San Salvador), Santiago (Chile), Santo Domingo (República Dominicana) e 
Tegucigalpa (Honduras). 
 
Capital Ibero-americana de Cultura em 2016: Andorra 
Capital Ibero-americana de Cultura em 2018: La Paz (Bolivia) 
Capital Ibero-americana de Cultura em 2019: Panamá (Panamá)  
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A cidade de Lisboa foi eleita pela União das Cidades Capitais Ibero-Americanas para 
ser, em 2017, a Capital Cultural deste universo tão diversificado em termos de 
geografia, clima, cidadãos, línguas, economias, tradições, práticas culturais, 
linguagens artísticas, imaginários, legados culturais, criadores e que, no conjunto de 
todas as cidades, reúne mais de 120 milhões de pessoas oriundas da Península 
Ibérica, das Américas do Sul, Central, México e dos países das suas diásporas. 
 
Lisboa, hospitaleira e luminosa - atributos internacionalmente reconhecidos - será, 
ainda mais, um lugar de encontro, uma plataforma de convivialidade e de visibilidade 
de múltiplas formas de expressão e de outras tantas formas de receção. Não se 
confinará, contudo, à condição de lugar de chegadas e de partidas, como o anuncia a 
expressão Passado e Presente que antecede a designação Lisboa,capital ibero-
americana de Cultura. 
 
Em Lisboa poder-se-ão ver traços, rotas, testemunhos do Passado, nem sempre 
grandioso, nem sempre heróico. As narrativas das passagens e das presenças dos 
afrodescendentes transportados para as Américas serão reveladas através dos objetos 
que aqui foram deixados, vocábulos, topónimos; o mesmo se fará relativamente à 
presença dos latino-americanos migrantes dos dois lados do Atlântico, em trânsito 
conforme a maior ou menor adversidade das circunstâncias de um ou outro lado do 
Atlântico. Serão assim resgatadas, através de muitas atividades, as vidas, as 
expectativas e, naturalmente, as desilusões de quem aqui passou, parou ou aqui se 
estabeleceu. Em Lisboa se fará a História do que foi a invenção do Paraíso, os 
americanos Países de Futuro. 
 
E ao Presente dedicar-se-ão exposições, concertos, lições, cinemas, oriundos de 
cidades que, muitas vezes, entre si, distarão milhares de quilómetros, com cidadãos 
que, falando - como línguas da comunidade- o português e o castelhano, utilizam 



3 

 

outras línguas maternais ou de adoção, articulando pronúncias diversas, do galego ao 
guarani. No Presente celebraremos a festividade conjugada com a criatividade e com 
a reflexão crítica, nem sempre consensual, decerto. 
 
Na programação de Passado e Presente Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura, 
2017 estão envolvidos mais de quarenta equipamentos culturais entre os quais os que 
dependem da Câmara Municipal de Lisboa e do Ministério da Cultura, a que se 
associaram outros de organizações culturais que responderam, com entusiasmo, à 
proposta da Câmara Municipal de Lisboa de se envolverem com projetos próprios 
tendo como referência a Carta Programática de Lisboa. 
 
A programação contará com mais de centena e meia de atividades e nelas 
participarão centenas de artistas, produtores, professores, divulgadores, para, em 
conjunto com os lisboetas, construírem a Cidade Cultural. 
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PROGRAMA DE ABERTURA 
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EXPOSIÇÃO 

AL FINAL DEL PARAÍSO 
DEMIÁN FLORES (MÉXICO) 
PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS 
DE 7 DE JANEIRO A 2 DE ABRIL 
TODOS OS DIAS DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
INAUGURA A 7 DE JANEIRO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
O trabalho de Demián Flores (Juchitán, Oaxaca, 1971) tem-se caracterizado por provocar choques e contágios 
entre esferas de produção cultural distintas e por manter um diálogo ativo com o contexto sociopolítico da sua 
terra natal, situada no sul do México. Com as descobertas geográficas do século XVI e o aparecimento, na visão da 
altura, do ‘Novo Mundo’, a ideia sobre a existência do Paraíso assumiu novas formas e reconhecimentos. 
 
O encontro deslumbrou os europeus, cujo contacto com aquelas terras longínquas ocorreu através dos escritos 
realizados. Frei Bartolomeu de Las Casas mencionou nas suas crónicas que os habitantes pareciam pertencer à 
Idade de Ouro: “são simples, sem malícia, repletos de amor para com os seus, desprovidos de qualquer ambição 
terrena”. Frei Bartolomeu cria ter encontrado o ’bom selvagem‘, aquele habitante da Arcádia que o mundo 
ocidental ansiava recuperar, antes de o ter colocado no lugar do inimigo hostil, e com isso ter acabado com o 
Paraíso. Na ordem moral, era inventada a América. Uma vez ultrapassado o questionamento sobre a origem 
humana dos nativos, havia então que evangelizá-los e, em simultâneo, fazê-los merecedores de um outro Paraíso, 
o Celestial. Tinha assim início a realidade do México que, a sangue e fogo, perdura até aos nossos dias. Mas Al Final 
del Paraíso é também um testemunho gráfico e pictural do nosso tempo.  
 
 
CERIMÓNIA 

SELO COMEMORATIVO 
CTT 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DIA 7 DE JANEIRO 
SÁBADO ÀS 18H30 
 
A emissão Lisboa – Capital ibero-americana de Cultura 2017 será composta por 4 selos e 1 bloco que pretendem 
retratar aspetos culturais e históricos de algumas das cidades associadas ao território ibero-americano. 
 
Conjugam-se Passado e Presente, as influências portuguesa e espanhola nos países da América Central e do Sul, 
assim como os temas da programação a Questão Indígena, os Afrodescendentes, as Migrações e a Criação 
Contemporânea. A opção para esta emissão comemorativa segue uma linha cronológica que que parte da era pré-
colombiana, passando pela presença colonial e chegando à atualidade. 
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MÚSICA 

CANÇÕES PARA UMA FESTA 
GISELA JOÃO (PORTUGAL), MARIELA CONDO 
(EQUADOR) E YOMIRA JOHN (PANAMÁ) 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DIA 7 DE JANEIRO 
SÁBADO ÀS 21H00 
 
Iniciamos a programação dos concertos musicais com um espetáculo que tem a participação de três cantoras do 
universo ibero-americano. Destacamos a origem diversificada das intérpretes, das músicas e a qualidade artística 
das letras das canções, mas outros dois aspetos foram determinantes na escolha das nossas convidadas. Um teve a 
ver com a juventude das cantoras, que é, de muitas maneiras, a expressão da energia de um continente que, com 
uma diversidade de etnias, culturas, regimes, paisagens, cria grandes expetativas para o futuro, não só desta área 
cultural e geográfica, mas também para o futuro de todo o mundo. O outro critério que presidiu aos convites feitos 
decorre do reconhecimento da importância que as mulheres, de um modo geral, e as artistas, em particular, 
conseguiram neste continente, tantas vezes marcado pela violência dos géneros, e as importantes mudanças 
sociais e de criação artística que protagonizaram.  
 
 
FESTA 

DANÇAS NO JARDIM DE INVERNO 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DIA 7 DE JANEIRO 
SÁBADO ÀS 24H00 
 
Numa cenografia luxuriosa e divertida, da autoria do artista visual Pedro Valdez Cardoso, e com as sonoridades de 
contornos latinos de La Flama Blanca, dá-se início às danças. É um sinal de que a festividade é compatível com a 
receção artística e a sua fruição, com o pensamento crítico e a leitura e com a convivialidade entre atores que 
intervêm quer nas cidades, quer nas zonas rurais da Europa e das Américas. Não prometemos qualquer regresso à 
antropofagia, mas que é o início de uma grande festa, isso é, com certeza. 
 
Com o DJ La Flama Blanca (Portugal) e a cenografia de Pedro Valdez Cardoso (Portugal) 
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MÚSICA 

PIXINGUINHA “NEGRO” (BRASIL) 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DIA 8 DE JANEIRO 
DOMINGO ÀS 21H00 
 
No final dos anos 20 do século passado já eram correntes as gravações em discos de 78 rotações no Rio de Janeiro. 
Pixinguinha (1897-1973), nascido Alfredo da Rocha Viana,  era já um arranjador famoso a gravar para a editora 
Victor e em 1929 lançava Carinhoso que foi de imediato um sucesso, parte dele decorrente das influências dos 
ritmos africanos que se ouviam na Praça Onze no Rio de Janeiro, na 'Pequena África'. Assim era chamada a casa da 
baiana Tia Ciata frequentada por compositores e músicos, entre os quais, Pixinguinha, que com certeza ali deve ter 
ouvido e tocado entre batuques, choros, sambas e outros ritmos de origem africana. Pixinguinha seria autor de 
dezenas de músicas influenciadas pela cultura africana e pela mestiçagem musical  brasileira e será este reportório 
muito em particular que a orquestra, dirigida pelo músico e arranjador Paulo Aragão, e os seus sete 
instrumentistas, apresentarão em Lisboa. 
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PROGRAMAÇÃO 

(ordem cronológica) 
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EXPOSIÇÃO 

AL FINAL DEL PARAÍSO 
DEMIÁN FLORES (MÉXICO) 
PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS 
ATÉ 2 DE ABRIL 
TODOS OS DIAS DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
O trabalho de Demián Flores (Juchitán, Oaxaca, 1971) tem-se caracterizado por provocar choques e contágios 
entre esferas de produção cultural distintas e por manter um diálogo ativo com o contexto sociopolítico da sua 
terra natal, situada no sul do México. Com as descobertas geográficas do século XVI e o aparecimento, na visão da 
altura, do ‘Novo Mundo’, a ideia sobre a existência do Paraíso assumiu novas formas e reconhecimentos. 
 
O encontro deslumbrou os europeus, cujo contacto com aquelas terras longínquas ocorreu através dos escritos 
realizados. Frei Bartolomeu de Las Casas mencionou nas suas crónicas que os habitantes pareciam pertencer à 
Idade de Ouro: “são simples, sem malícia, repletos de amor para com os seus, desprovidos de qualquer ambição 
terrena”. Frei Bartolomeu cria ter encontrado o ’bom selvagem‘, aquele habitante da Arcádia que o mundo 
ocidental ansiava recuperar, antes de o ter colocado no lugar do inimigo hostil, e com isso ter acabado com o 
Paraíso. Na ordem moral, era inventada a América. Uma vez ultrapassado o questionamento sobre a origem 
humana dos nativos, havia então que evangelizá-los e, em simultâneo, fazê-los merecedores de um outro Paraíso, 
o Celestial. Tinha assim início a realidade do México que, a sangue e fogo, perdura até aos nossos dias. Mas Al Final 
del Paraíso é também um testemunho gráfico e pictural do nosso tempo. 
 
 
TOPONÍMIA 

RUAS DE LISBOA: UM ROTEIRO IBERO-
AMERICANO 
A PARTIR DE JANEIRO 
 
É antiga a presença nas ruas de Lisboa do que hoje se designa, sumariamente, como o ‘universo ibero-americano’ 
(conceito tão complexo quanto contraditório) - tem mais de cinco séculos - e há nela uma dimensão material que 
urge mostrar, dado o seu duplo carácter, tanto manifesto como latente. Trata-se do roteiro dos arruamentos que 
consagram, na memória da cidade, antropónimos e geotopónimos que refletem as ligações entre o passado e o 
presente dos factos, os cidadãos e os heróis dos países ibero-americanos. 
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OLISIPOGRAFIA 

TESTEMUNHOS DA ESCRAVATURA 

A MEMÓRIA AFRICANA 
A PARTIR DE JANEIRO 
 
Identificámos um conjunto de museus, arquivos e bibliotecas da cidade de Lisboa e convidámo-los a seleccionar, 
nas suas coleções, peças e/ou documentação que, de uma forma direta ou indireta, se pudessem relacionar com a 
escravatura negra. 
 
Estes testemunhos recuperados serão objeto de uma abordagem particular que, conciliando múltiplas memórias, 
fomentará a leitura e a reflexão relacionadas com este tema. Mostrados em pequenas exposições, ou destacados 
nas próprias exposições permanentes, permitem criar, desta forma, um roteiro pela cidade. Com este projeto, que 
parte das representações do que a escravatura foi no passado, pretende-se contribuir para a construção de uma 
discussão do que, ainda no presente, significa a escravatura para os povos ibero-americanos. 
 
Curadoria Anabela Valente (Portugal) e Ana Cristina Leite (Portugal) 
 
Com Academia Militar, Arquivo Histórico Militar, Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo Municipal de Lisboa, 
Arquivo Nacional Torre do Tombo, Biblioteca da Academia das Ciências, Biblioteca da Marinha, Biblioteca 
Nacional de Portugal, Casa-Museu Anastácio Gonçalves, Casa-Museu Medeiros e Almeida, Museu de Artes 
Decorativas Portuguesas, Museu Bordalo Pinheiro, Museu Coleção Berardo, Museu das Comunicações, Museu 
da Farmácia, Museu do Fado, Museu de Lisboa, Museu da Marinha, Museu da Marioneta, Museu Militar, Museu 
Nacional de Arqueologia, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu 
Nacional do Azulejo, Museu Nacional dos Coches, Museu Nacional de Etnologia, Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência, Museu Nacional da Musica, Museu Nacional do Teatro e da Dança, Museu Nacional do 
Traje, Palácio Nacional da Ajuda, Santa Casa da Misericórdia/Arquivo/Museu de S. Roque e Sociedade de 
Geografia de Lisboa  
 
 
VISITAS 

GALERIAS DA AMAZÓNIA 
RESERVA VISITÁVEL 
MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA  
JANEIRO – DEZEMBRO 
QUARTA A DOMINGO ÀS 10H30, 12H30, 14H30 E 16h30 
MARCAÇÃO PRÉVIA (visitasguiadas@mnetnologia.dgpc.pt) 
 
As Galerias da Amazónia são uma das duas reservas visitáveis do Museu Nacional de Etnologia. Os mais de 1700 
objetos que constituem as coleções relativas à América do Sul, estão repartidas por tipologias diversas, tais como 
máscaras e outros objetos rituais, adornos, instrumentos de caça e pesca, jogos, entre outros. 
 
Sendo representativas de 37 povos da floresta amazónica, estas coleções documentam as principais dimensões da 
vida ritual, social e quotidiana daqueles grupos indígenas e constituem um dos acervos de proveniência ameríndia 
de maior relevância, patrimonial e científica, a nível nacional.  
 
No âmbito do programa Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura 2017, o Museu Nacional de Etnologia reforça as 
visitas a este especial e particular espaço promovendo, de modo inédito, o acesso público às coleções em reserva.  
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LIVRO E LEITURA 

33 (TRÊS AO CUBO) 
ILUSTRAÇÃO IBÉRICA 
BIBLIOTECA ORLANDO RIBEIRO, CORUCHÉUS E BIBLIOTECA CAMÕES  
DE 21 DE JANEIRO A 2 DE ABRIL  
 
INAUGURA A 21 DE JANEIRO, SÁBADO, A PARTIR DAS 15H00 
 
Ciclo de seis mostras de ilustração para a infância com a participação de três ilustradores oriundos de Espanha ou 
de um país da América Latina (a designar) e três de Portugal, patente ao público em três bibliotecas de Lisboa. 
Envolvimento com escolas do 1º ciclo e/ou 2º ciclo na realização de oficinas e trabalhos de ilustração (sob 
orientação dos ilustradores convidados) que, posteriormente, serão expostos (20 de abril a 4 de maio).   
 
Terá ainda lugar uma mesa-redonda com os ilustradores responsáveis, dirigida a artistas plásticos, ilustradores, 
mediadores de leitura, bibliotecários. 
 
Curadoria André Letria (Portugal) 
 
 
TEATRO 

ARDE BRILHANTE NOS BOSQUES DA NOITE 
MARIANO PENSOTTI (ARGENTINA) 
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
DIAS 21 E 22 DE JANEIRO 
SÁBADO ÀS 21H30 E DOMINGO ÀS 18H30 
 
Nesta nova criação, o dramaturgo e encenador argentino Mariano Pensotti revisita a figura de Alexandra Kollontai, 
revolucionária soviética e feminista. Partindo das suas preocupações em torno das políticas do corpo, da 
sexualidade e da identidade feminina, vai à procura das ressonâncias da Revolução Russa na América Latina de 
hoje.    
 
Pensotti propõe-nos uma peça em três partes cujas histórias agem umas sobre as outras, transformando a vida das 
suas personagens: um teatro de marionetas feitas à imagem dos atores que as manipulam, um teatro e um filme. 
Apropriando-se de algumas propostas formais das vanguardas russas, a peça discute a dicotomia entre ser 
espectador ou participante na História e investiga a validade de ideias sobre controlo político do corpo. Qual é a 
relevância atual de algumas ideias que fizeram a Revolução Russa de 1917, cem anos depois de esta ter ocorrido? 
 
Espetáculo em espanhol com legendas em português. 
 
Dramaturgia e encenação Mariano Pensotti 
Encomenda e coprodução HAU Hebbel am Ufer  
Produção Grupo Marea  
 
Coprodução Maria Matos Teatro Municipal, Kunstenfestivaldesarts e House on Fire com o apoio do Programa 
Cultura da União Europeia  
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MÚSICA 

AVENIDA PAULISTA (BRASIL) 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
  
MÁRCIA CASTRO + MARIANA AYDAR & DANI BLACK 
QUINTA, DIA 9 DE FEVEREIRO, ÀS 21H00 

  
MOMO + DOM LA NENA  
SEXTA, DIA 10 DE FEVEREIRO, ÀS 21H00 
  
A Avenida Paulista, programa desenvolvido pelo Teatro São Luiz desde 2012, procura o que se faz de novo na 
música brasileira, as novas colaborações e novas linguagens, o que se ouve e concentra nessa imensa avenida. A 
esta edição chamam-se Mariana Aydar em dupla com Dani Black, Márcia Castro, MOMO e Dom La Nena. 
 
A primeira noite é de encontro: a “voz quente, clara e segura” da paulistana Mariana Aydar soma-se à “voz 
marcante, carisma e performance vigorosos do exímio violonista, guitarrista, compositor e cantor Dani Black”, 
também paulistano. Antes, estará a baiana Márcia Castro que, no seu talento singular, se espraia pelo samba, ska, 
frevo e pop. 
 
É MOMO (Marcelo Frota), carioca a viver em Lisboa, quem abre a segunda noite. A sua música, admirada por David 
Byrne e Patti Smith entre muitos outros, incorpora as vivências e as experiências de uma infância em Angola, da 
adolescência nos Estados Unidos, paralelamente à vida no Rio de Janeiro, em Espanha e agora em Portugal. 
Segue-se-lhe Dom La Nena (Dominique Pinto), gaúcha, cantora e violoncelista, cujo trabalho é descrito como 
“ternurento e sincero” e cujo percurso, à semelhança de MOMO, cruza também diversos territórios, 
nomeadamente Paris e Buenos Aires para onde foi viver, sozinha, aos 13 anos a fim de continuar a estudar 
violoncelo. E é com o sotaque portenho de Buenos Aires, que afirma romântico, que constrói o seu nome de palco: 
La Nena, a menina. 
 
 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA/ EXPOSIÇÃO 

ARTISTAS LATINO-AMERICANOS EM LISBOA 
(ARGENTINA, MÉXICO, VENEZUELA E BRASIL) 
ATELIERS MUNICIPAIS E GALERIA QUADRUM 
FEVEREIRO A JULHO 2017 
 
Sabendo que Lisboa é, neste momento, uma cidade de eleição para muitos artistas contemporâneos fixarem 
residência e concretizando o sentimento de hospitalidade da cidade, as Galerias Municipais, ativaram um projeto 
de apoio estrutural a quatros artistas ibero-americanos a residir na capital. Nesse sentido disponibilizaram-se 
espaços de trabalho no complexo dos ateliês municipais dos Coruchéus. Estas residências artísticas darão origem a 
uma mostra de trabalhos de 1 a 8 de Julho. 
 
Os artistas, de diferentes idades e geografias, terão assim oportunidade de substantivar a sua prática artística no 
contexto artístico português, aproveitando a sinergia do complexo dos Coruchéus. 
 
Artistas convidados Claire de Santa Coloma (Buenos Aires, 1983), Hector Zamora (Cidade do México,  1974), Juan 
Araujo (Caracas, 1975) e Marilá Dardot (Belo Horizonte, 1973). 
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EXPOSIÇÃO 

VISÃO YANOMAMI 
CLAUDIA ANDUJAR (BRASIL) 
ARQUIVOS MUNICIPAIS DE LISBOA - ARQUIVO FOTOGRÁFICO 
DE 11 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL 
SEGUNDA A SÁBADO, DAS 10H00 ÀS 19H00 
 
INAUGURA A 11 DE FEVEREIRO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
O conjunto de fotografias aqui apresentado é propriedade do Centro de Artes de Inhotim e corresponde 
essencialmente à produção dos anos 70 e parte dos anos 80 do século XX de Claudia Andujar.  
 
A obra de Claudia Andujar (1931) sobre os Yanomami introduz questões da fotografia contemporânea dentro do 
espectro da iconografia dos povos indígenas no Brasil. A sua narrativa visual trouxe para os campos fotográficos 
predominantes (fotografia documental clássica, fotografia etnográfica e fotojornalismo) um olhar assumidamente 
pessoal, aliando intenções documentais a uma busca estética bastante apurada. Segundo a autora, a idiossincrasia 
da sua obra deve-se essencialmente à sua trajetória pessoal, pautada pela condição de minoria: “Sem dúvida, 
minha fotografia é marcada pelo meu passado. Um passado de guerra, um passado de minorias. Isso é algo que não 
só me preocupa, mas me perturba. É parte da minha vida. Me interesso muito pela questão da justiça e das minorias 
que estão tentando se afirmar no mundo, mas se deparam sempre com um dominador que procura apará-las. Mas 
existe também um outro lado, que é a estética, o equilíbrio, presentes nas minhas imagens. Nem sempre o lado social 
pode se juntar ao lado estético. Eu sofro por isso. Quando consigo juntar as duas coisas, me sinto aliviada.” (Andujar 
in Persichetti, 2000:15) 
 
Curadoria Instituto Inhotim 
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TEATRO 

MATELUNA 
GUILLERMO CALDERÓN (CHILE) 
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
DE 15 A 17 DE FEVEREIRO 
QUARTA A SEXTA ÀS 21H30 
 
Em 2013, Guillermo Calderón escreveu e encenou Escuela (apresentada em Lisboa em 2014), uma peça sobre os 
treinos secretos de jovens que lutavam contra a ditadura chilena em finais da década de 80 e que resultava de uma 
longa investigação na qual entrevistou antigos membros da resistência à ditadura. Um deles, Jorge Mateluna, 
partilhou a sua história em detalhe, do começo da sua atividade política aos 13 anos, ao cumprimento de uma 
pena de prisão de 14 anos, depois do seu grupo ter sido detido num assalto a um banco, em 1990. 
 
Pouco depois da estreia de Escuela, Jorge foi detido, novamente acusado de assalto a um banco. Cumpre neste 
momento, no mesmo local onde cumpriu a pena anterior, uma pena de 17 anos de prisão. Tem 40 anos e nega 
firmemente a sua participação neste crime. Há indícios fortes de que os investigadores policiais o tenham prendido 
com base em provas falsas. Uma razão possível para tal ter acontecido é o facto de, durante o roubo de 1990, um 
polícia ter sido alvejado e ter morrido. 
 
Mateluna é uma peça sobre a ética da violência política e sobre os conceitos da verdade e da inspiração artística. A 
sua história mostra a relação entre a realidade exposta em Escuela e a violência política dos dias de hoje, tocando 
também nos sentimentos profundos de culpa e de justiça, herdados da ditadura de Pinochet. 
 
Espetáculo em castelhano com legendas em português 
 
Dramaturgia e encenação Guillermo Calderón 
Atores Camila González, Andrea Giadach, Maria Paz Gonzalez, Luis Cerda, Carlos Ugarte e Francisca Lewin 
Design Loreto Martinez 
 
Coprodução Maria Matos Teatro Municipal com a rede House on Fire e o apoio do Programa Cultura da União 
Europeia 
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MÚSICA 

LIBERTADORES DE AMÉRICA 
CAMERATA ATLÂNTICA (VENEZUELA/PORTUGAL) 
CASA DA AMÉRICA LATINA (CASA DAS GALEOTAS) 
25 DE FEVEREIRO 
SÁBADO ÀS 21H30 
 
A escolha do título e o programa para este concerto da Camerata Atlântica, pretendem dar a conhecer a música da 
América Latina de dois compositores; Julián Orbón (1925-1991), de origem cubana, e o jovem venezuelano Efraín 
Oscher (1974), com duas peças muito contrastantes, quer pela formação dos instrumentos, quer pelo estilo da 
escrita. 
 
De Julián Orbón - máximo exponente da música erudita  de Cuba, com fortes influências de Aaron Copland, Carlos 
Chávez e Heitor Villa-Lobos - temos o seu único Quarteto de Cordas, escrito em 1951, que evidencia, como toda a 
sua música, uma forte influência da música espanhola, cubana e africana. Uma das suas características mais 
marcantes é a utilização, quase como um ostinato, de células rítmicas que em certos momentos fazem com que o 
quarteto de cordas faça virar, com a sua sonoridade, uma orquestra sinfónica. A segunda peça será uma estreia 
absoluta, escrita especialmente para este concerto pelo compositor venezuelano residente na Alemanha, Efraín 
Oscher (1974). Trata-se de uma suite dedicada aos Libertadores de América, na qual este dinâmico compositor 
mostra, através de uma linguagem única e com diferentes ritmos, os sentimentos, as alegrias e as  frustrações 
destes heróis que deram a liberdade a muitos países da América Latina e mudaram a sua história. 
 
 
CICLO DE CINEMA 

IBEROAMÉRICA PARA ARMAR 
FILMES NA RTP 
RTP 
 
Iberoamérica para armar é um programa de cinema destinado à televisão pública portuguesa que regista uma 
memória do nosso espaço em ambos os continentes, recorrendo ao passado para traçar/definir um presente, um 
estado de situação. Os diversos territórios de uma longa história entrecruzam-se na grande narrativa que, desde o 
século XX, se inscreve nas diversas formas de linguagem cinematográfica, na expressão do vídeo e, agora, no 
recurso à arte das novas linguagens digitais. Os limites do documental e da ficção confundem-se em narrativas nas 
quais o regional, o particular e o íntimo se aproximam do universal, evitando os lugares comuns da globalização, a 
partir de uma perspetiva latino-americana. 
 
FICÇÃO 
MARÇO 
QUARTAS E SEXTAS NO PROGRAMA TUDO MENOS HOLLYWOOD 

 
CURTAS-METRAGENS 
JUNHO 
SEXTAS, NO PROGRAMA CINEMAX CURTAS 

 
DOCUMENTÁRIO 
OUTUBRO 
 
 
Em parceria com a RTP 
Curadoria Jorge la Ferla (Argentina) 
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TEATRO 

FELIPE HIRSCH (BRASIL) 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
 
A TRAGÉDIA LATINO AMERICANA 
DIAS 1 E 2 DE MARÇO, QUARTA E QUINTA, ÀS 21H00 

 
A COMÉDIA LATINO-AMERICANA 
DIAS 4 ÀS 21H00 E 5 DE MARÇO, ÀS 17H00 
 
"Hirsch é a cabeça mais fulminante do teatro brasileiro. Gosta de abismos, mas tem asas." Assim o definia Antonio 
Abujamra no Jornal do Brasil. Com todos os excessos que este tipo de citações pode conter, esta é uma síntese 
justa do trabalho de Felipe Hirsch (Rio de Janeiro, 1972). Ao longo de 30 anos de um trabalho ininterrupto, o 
encenador carioca realizou dezenas de obras entre a escrita, o cinema e a encenação. A todas se atirou com 
veemência, sentido de urgência, ousadia iconoclasta, mas assente num conhecimento que lhe vem do estudo das 
dramaturgias mais diversas. Daí que se possa falar da atração do abismo deste encenador. 
 
Dirigindo agora a Companhia Ultralíricos apresenta-se entre nós com um díptico furibundo: A Tragédia Latino-
Americana e A Comédia Latino-Americana. E veremos como as duas se vão tornar inseparáveis, indissociáveis, 
prestes a constituírem um marco importante do teatro brasileiro contemporâneo. A Tragédia pega num conjunto 
de textos de autores latino-americanos onde se incluem Roberto Bolaño, Guillermo Cabrera Infante, Dôra Limeira, 
Leo Maslíah, de um todo de 15 dos mais desconstrutivistas autores da América Latina.  
 
A partir destes textos constrói-se um cabaret macabro para o qual são convidados os políticos, bandidos, figuras 
associadas ao lado mais perverso da vida. A peça/intriga dramática é construída por quadros vivos a que não 
faltam a música forró e a construção de uma cidade em esferovite. A Comédia, recorrendo aos textos dos mesmos 
autores latino-americanos apresentará o outro lado desse continente latente a que se chama América Latina, 
mostrará o riso. 
 
 
EXPOSIÇÃO 

ARMINDO CARDOSO, UM OUTRO SENTIMENTO 
DO TEMPO (1970-1973) (PORTUGAL/CHILE) 
MUSEU ARPAD SZENES-VIEIRA DA SILVA 
DE 4 DE MARÇO A 30 DE JUNHO 
TERÇA A DOMINGO, DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
INAUGURA A 4 DE MARÇO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
Armindo Cardoso saiu de Portugal, por motivos políticos, em 1965, tendo primeiro vivido como exilado em França, 
país onde iniciou a sua formação como fotógrafo. Em 1969, acompanhado da mulher, de nacionalidade chilena, e 
de uma filha, foi para o Chile, onde lhe nasceu um filho e onde inicia o seu trabalho como fotojornalista. Em 1973, a 
seguir ao golpe de Pinochet, refugiou-se na Embaixada da Venezuela, tendo depois, com a ajuda da Embaixada de 
França no Chile, seguido para Paris. 
 
Os negativos das fotografias que aqui se expõem estiveram enterrados durante três meses num jardim da casa em 
Quinta Normal, Santiago, tendo sido recuperados pelo adido cultural de França no Chile e levados para Paris em 
1974. O acervo fotográfico de mais de 4000 negativos a preto e branco reflete lucidamente uma época, compondo-
se de retratos de políticos, artistas e intelectuais como Carlos Droguett, Raúl Ruiz, Miguel Enríquez e Salvador 
Allende, de imagens de massivas manifestações populares por todo o Chile, de arte de rua e muralismo nas ruas de 
Santiago, de inéditos registos de comunidades mapuches e da vida quotidiana no sul do Chile. 
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EXPOSIÇÃO 

ARPAD SZENES E VIEIRA DA SILVA, OS ANOS DO 
EXÍLIO NO BRASIL (1940-1947) 
MUSEU ARPAD SZENES-VIEIRA DA SILVA 
DE 4 DE MARÇO A 30 DE JUNHO 
TERÇA A DOMINGO, DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
INAUGURA A 4 DE MARÇO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
O Rio de Janeiro acolhe o casal Arpad Szenes e Vieira da Silva, de 1940 a 1947, num exílio que tem um impacto 
diferente em cada um.  
 
Se Arpad rapidamente encontra os seus marcos, para Vieira este foi um tempo de tensão e angústia. A estadia no 
Brasil marcou de forma clara a pintura de ambos. A de Arpad tornou-se mais íntima e familiar, a de Vieira reflete as 
suas inquietações: a dor da guerra, o absurdo da condição humana, o desenraizamento e a saudade. 
Apontamentos do quotidiano ilustram este período, e cada um dá continuidade às suas pesquisas, tarefa que 
haveria de ter um forte impacto na obra posterior. 
 
Curadoria Marina Bairrão Ruivo (Portugal) 
 
 
INSTALAÇÃO 

ATARDECER 
PABLO URIBE (URUGUAI) 
GALERIA DOS PAÇOS DO CONCELHO 
DE 21 DE MARÇO A 22 DE JUNHO 
 
INAUGURA A 21 DE MARÇO, TERÇA, ÀS 17H00 
 
Na obra de Pablo Uribe, um género essencialmente pictórico como a paisagem, funde-se com outro género 
tradicional: o retrato. 
 
“ Numa projeção, um homem vestido com uma camisa branca é retratado de corpo inteiro, a três quartos de perfil, 
olhando frontalmente o espectador. Em seguida, vagarosamente, começa a imitar sons diurnos de animais nativos: 
mamíferos, aves, insetos e répteis. Noutra projeção, o mesmo homem, agora de camisa azul celeste, é retratado 
numa posição similar. De início aparece calado e imóvel. Depois começa a gesticular e a emitir sons de animais 
noctívagos. Desta forma estabelece-se um contraponto visual e, sobretudo, sonoro, que acompanha a passagem do 
dia para a noite. Ambas as figuras se inscrevem sobre um fundo negro e com uma iluminação fria, muito concentrada, 
como em Rembrandt. O coro de sons animais vai em crescendo, até que o homem  de camisa branca baixa a 
intensidade dos sons e começa a espaçá-los. Fica por fim quase imóvel e em silêncio, enquanto o de camisa azul 
prossegue com os seus cânticos nocturnos”.  
 
Dos temas tradicionais da arte ocidental ao longo da sua história, retrato e paisagem são assim revistos e 
problematizados. Instalam-se como um roteiro de um falso documentário com alusões sinfónicas. 
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TEATRO/LIVRO E LEITURA 

POESIA NA ESQUINA DO BAIRRO 
DIAS 21 DE MARÇO E 23 DE ABRIL 
TERÇA E DOMINGO 
 
“Por muitas esquinas | de muitas cidades | existem ruínas | de felicidades” foram estes versos, extraídos de um 
poema de Cecília Meireles dedicado a Maria Germana Tânger, a origem do projeto que agora se apresenta. 
 
A Poesia na Esquina do Bairro surge no âmbito da Capital Ibero-americana de Cultura e perfila-se como uma ação 
de divulgação da poesia latino-americana, tanto da consagrada, como da emergente, nos lugares onde imperam as 
bibliotecas de Lisboa. A interação com os habitantes de cada bairro, num processo que se pretende de partilha, 
experimentação e colaboração, conduz-nos a este desafio de incentivo ao usufruir da poesia ibero-americana. 
 
Dar a conhecer a poesia ibero-americana através da música, do canto, da dança ou simplesmente da palavra dita, 
num café, numa mercearia, num barbeiro ou numa rua recôndita desta nossa cidade, estabelecendo um diálogo 
cúmplice entre o ator/atriz, músico(a), bailarino(a) com a população. 
 
Poesia na esquina de um bairro irá decorrer no dia 21 de março (Dia Mundial da Poesia) e no dia 23 de abril (Dia 
Mundial do Livro). 
 
Com coreografia de Adriana Queiroz e participação de João Grosso, José Neves e Manuel  Coelho (Portugal). 
 
 
COLÓQUIO 

O DESEJO DE VIVER EM COMUM  
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DIAS 24 E 25 DE MARÇO 
SEXTA E SÁBADO, DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
O ’viver em comum‘  constituiu, na passagem do séc. XX para o séc. XXI , matéria de debate social e político em que 
se envolveram pensadores, alternativas políticas e alguns artistas. Era no tempo em que um multiculturalismo de 
formato light ainda era pensado como possível e que, aparentemente, traduzia uma certa maneira de olhar de 
alguma urbanidade europeia. Mas deste olhar, ingénuo nuns casos, e cínico noutros, era escamoteado um 
conjunto complexo de situações explosivas que se têm vindo a manifestar nos últimos 15 anos na Europa e que 
atingem o seu clímax com a criação da fortaleza europeia contra os refugiados. Questões como o trabalho precário 
para os estrangeiros, políticas segregacionistas e a visão demagógica de que a Cultura seria um manto diáfano que 
apagaria todas as fraturas e conflitos contribuíram para o desentendimento do que na verdade queria dizer viver 
em comum. Acresce que a Europa, ainda nostálgica dos seus estados-nações imperiais, não entendia que, 
subentendida a esta possibilidade de viver em comum, estava a necessidade de se descolonizar do espírito 
colonial tendo que, impretetivelmente, olhar para as antigas colónias para, à luz das novas narrativas dos países 
independentes latino-americanos e africanos -, entender a re-escrita das novas histórias. Nestes países, por seu 
lado, depois das independências e dos nacionalismos, está também por esclarecer o estatuto e o lugar dos 
primeiros anfitriões e dos descendentes dos escravos que fundaram as Américas. 
 
O desejo de viver em comum não pode, pois, ser visto senão como um projeto de descolonização do espírito e um 
projeto político de encontro da paz num contexto global. 
 
Com Adalberto Cardoso (Brasil), Patricia Jacquelyne Balbuena Palacios (Peru) Renata Bittencourt (Brasil),  
Omer Freixa (Argentina)  e Margarida Calafate Ribeiro (Portugal)  
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EXPOSIÇÃO 

ORDEM E PROGRESSO 
HÉCTOR ZAMORA (MÉXICO) 
MAAT (SALA OVAL) 
DE 28 DE MARÇO A 1 DE MAIO 
QUARTA A SEGUNDA, DAS 12H00 ÀS 20H00 
 
O MAAT, Museu de Arte, Tecnologia e Arquitetura associa-se a Passado e Presente Lisboa Capital Ibero-Americana de 
Cultura, o que constitui um contributo importante para usufruto dos múltiplos públicos. A primeira das exposições 
desta parceria é Ordem e  Progresso. Trata-se de  uma nova versão de um trabalho que o artista Héctor Zamora 
realizou pela primeira vez no Paseo de los Héroes Navales em Lima, Peru, no âmbito do projeto Centro Abierto. 
Intervenciones de sitio específico en el Centro Histórico de Lima em 2012 e, mais recentemente, no Palais de Tokyo 
em Paris. Ordem e Progresso mostra a dimensão sociopolítica e performativa que tem caracterizado a prática 
artística de Zamora desde o início do seu percurso, que se fundamenta essencialmente nas relações espaciais 
entre os objetos, público e espaço arquitetónico. O projeto integra a programação da BoCA - Biennial of 
Contemporary Arts, cuja primeira edição terá lugar em Lisboa e no Porto, de 17 de março a 30 de abril de 2017, com 
uma programação transversal, que passa pelas artes visuais, performativas e pela música.  
 
Curadoria Inês Grosso (Portugal) 
Coprodução BoCA – Bienal of Contemporary Arts 
 
 
WORKSHOP / EXPOSIÇÃO 

X-LISBOA 
JORDI COLOMER (ESPANHA) 
MAAT 
MARÇO 
QUARTA A SEGUNDA, DAS 12H00 ÀS 20H00 
 
Como parte da exposição Utopia/Distopia Parte II, o artista espanhol Jordi Colomer realiza a partir de fevereiro um 
workshop em Lisboa onde, tendo por base a obra do arquiteto e filósofo Yona Friedman, Utopies Réalisables (1974), 
procura reafirmar a possível concretização de uma utopia ao construir, em conjunto com estudantes e ateliês de 
arquitetura, uma Lisboa utópica que procura promover formas alternativas de organização da cidade. Os 
elementos cenográficos do workshop ficarão depois patentes na exposição juntamente com o vídeo X-Ville (versão 
original do projeto) de março a agosto de 2017. 
 
Curadoria Pedro Gadanho com Susana Ventura e João Laia (Portugal) 
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EXPOSIÇÃO 

QUASINVISÍVEL 
OZIAS FILHO (BRASIL) 
CASA DA AMÉRICA LATINA (CASA DAS GALEOTAS) 
ABRIL – MAIO 
 
Projeto urbano que assenta em três pilares: arquitetura, vitrines e sinalética várias. Desde 2008 que Ozias Filho 
fotografa este tema, sem se perder no lugar onde as imagens foram registadas, e sim na memória de cidade A 
cidade, lato sensu, é o grande cenário, o cenário onde cada um de nós representa o seu papel e sempre visitada 
como um dado adquirido. Não ver a cidade no detalhe, na desconstrução, é não ver o outro?  
 
Nas imagens de Quasinvisível não há gente, apenas a sua representação social, a sua herança e o seu fado. 
 
 
LIVRO E LEITURA 

FIXANDO BREVE O MOMENTO  
CRÓNICA E POESIA 
CASA FERNANDO PESSOA 
DIAS 7 E 8 DE ABRIL, DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO (CRÓNICA)  
DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO (POESIA) 
SEXTA E SÁBADO 
 
A Casa Fernando Pessoa é uma casa para a literatura e para a poesia de diferentes línguas e lugares. O poema e a 
crónica, fixando breves o momento, partilham muitas vezes uma maneira comum de interpretar emotivamente a 
realidade e esta interseção poética será o fio condutor deste programa. 
 
Propomos que escritores e leitores pensem connosco sobre o modo como a poesia e a crónica jornalística, na sua 
natureza, nos bastam - ou nos faltam -  na compreensão de quem somos e de que mundo é este em que vivemos, 
que cidade são as nossas, que textos e poemas as fazem nossas. Ao longo do ano, em três momentos diferentes 
(abril, junho e outubro), trazemos textos e poemas lidos em português e em castelhano e convidamos os leitores 
para o encontro com quem os escreveu para, entre poemas e crónicas, falarmos e lermos, passado e  presente. 
 
Com (crónica) Alberto Salcedo Ramos (Colômbia), Antonio Muñoz Molina (Espanha), , Graciela Mochkofsky 
(Argentina), Julio Villanueva Chang (Peru), Leila Guerriero (Argentina), Lydia Cacho (México), Rui Cardoso 
Martins (Portugal) e moderação de Raquel Ribeiro (Portugal) e Fernando Alves (Portugal) 
 
Com (poesia) Andrés Neuman (Argentina), Conceição Evaristo (Brasil), Paula Abramo (México), Luis Felipe Fabre 
(México), Raul Zurita (Chile), Ricardo Domeneck (Brasil), Sandra Santana (Espanha) e Vasco Gato (Portugal), 
moderação de Inês Fonseca Santos (Portugal) e Jerónimo Pizarro (Colômbia/Portugal) 
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EXPOSIÇÃO 

IT’S A NEW DAWN, IT’S A NEW DAY, IT’S A NEW 
LIFE (TÍTULO PROVISÓRIO) 
PALÁCIO DA CALHETA (JARDIM BOTÂNICO TROPICAL) 
DE 8 DE ABRIL A 25 DE JUNHO 
 
INAUGURA A 8 DE ABRIL, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
A exposição It's a new dawn, it's a new day, it’s a new life parte da ação da Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) e 
dos designers representados nas 5 edições realizadas entre 2008 e 2016 para colocar sob foco a capacidade do 
design ser um agente transformador da sociedade e do homem. A exposição perfila-se como um lugar dedicado ao 
pensamento, ao projeto e à responsabilidade ética de cada designer. 
 
O ponto de partida da exposição é uma entrevista realizada a designers e coletivos de designers de todas as 
nacionalidades do espaço ibero-americano e diferentes gerações que têm vindo a participar da BID. A partir de 
cada depoimento recolhido é realizada uma seleção de projetos que abarcam as diferentes expressões de design e 
que estimulam a real partilha de informação e conhecimento, o intercâmbio intergeracional, a coesão social, a 
inclusão e o multiculturalismo. Contribuindo para o desenvolvimento humano e social, ao mesmo tempo que 
testemunham a universalidade da linguagem do design.  
 
A exposição é acompanhada por um catálogo e um programa paralelo de iniciativas, sendo desenhada como uma 
plataforma de reflexão sobre a cultura de design ibero-americana e os seus contributos para um mundo 
verdadeiramente global, e em transformação. 
 
Curadoria Bárbara Coutinho 
Comissariado científico Bárbara Coutinho, Francisco Providência, Henrique Cayatte (Portugal) e Manuel 
Estrada (Espanha) 
Uma parceria Universidade de Lisboa – Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) e a 
Asociación Diseñadores de Madrid (DIMAD) 
 
 
TEATRO 

STORNI-QUIROGA 
RICARDO CABAÇA (PORTUGAL) 
CASA DA AMÉRICA LATINA (CASA DAS GALEOTAS) 
DIA 21 DE ABRIL, SEXTA 
 
Storni-Quiroga é uma abordagem, colagem, viagem e poetização da vida e obra de Alfonsina Storni (1892-1938) e 
de Horacio Quiroga (1978-1937). A obra destes dois poetas é assombrosa e muito importante no modernismo sul-
americano, em particular o argentino. 
 
Alfonsina Storni (Argentina) dedicou a sua vida à poesia, ao ensino e também ao teatro, enquanto Horacio Quiroga 
(Uruguai) foi um escritor mais multifacetado, trabalhando os diversos géneros literários. Em Storni-Quiroga vemos 
o cruzamento do trabalho poético dos dois artistas, ao mesmo tempo que abrimos a cortina da privacidade, pois o 
amor entre os dois foi avassalador, interrompido apenas pelo suicídio de Alfonsina. Na verdade, o suicídio é um 
tema sensível neste espetáculo, uma vez que os dois se suicidaram. 
 
Este espetáculo é um poema sobre poetas e a linguagem segue o sentido poético das suas vidas, sendo o diálogo 
poemas em forma de respostas e questionamentos. Storni–Quiroga é ao mesmo tempo, um resgate destas duas 
figuras importantíssimas e uma homenagem à sua obra. 
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EXPOSIÇÃO 

ARCHIVO CORDERO (BOLÍVIA) 
ARQUIVOS MUNICIPAIS DE LISBOA - ARQUIVO FOTOGRÁFICO 
DE 29 DE ABRIL A 1 DE JULHO 
SEGUNDA A SÁBADO, DAS 10H00 ÀS 19H00 
 
INAUGURA A 29 DE ABRIL, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
Comparado a grandes nomes da fotografia histórica latino-americana, como os irmãos Valdés, no Peru, e Militão 
Augusto de Azevedo, em São Paulo, o acervo do fotógrafo Julio Cordero evidencia os contrastes sociais da Bolívia 
entre o período de 1900 a 1961. Julio Cordero (1879-1961) foi imortalizado pelo seu trabalho, uma vez que as suas 
fotografias se transformaram num importante acervo, contendo o registo histórico de factos comuns e atípicos, 
intrínsecos ao quotidiano do seu país. O fotógrafo encantava os seus fotografados com uma boa conversa, 
deixando-os à vontade para serem retratados - habilidade que talvez tenha contribuído para o inventário visual 
dos seus contemporâneos, o maior legado que deixou às novas gerações. A exposição apresenta cerca de 70 
fotografias que expõem a vida e os costumes da população de La Paz. São fotografias de presídios, prostitutas e 
funerais, imagens fortes que possuem na sua essência a dificuldade vivenciada pelos cidadãos mais pobres do 
país. A par de fotos do comércio local e de festividades populares, o curador espanhol, Miguel López-Pelegrín, 
complementa a seleção de fotografias de Julio Cordero com alguns retratos realizados em estúdio. 
 
Curadoria Miguel López-Pelegrín (Espanha) 
 
 
OLISIPOGRAFIA 

OS NEGROS EM LISBOA 
MEMÓRIA AFRICANA 
A PARTIR DE MAIO 
 
Esta rota, preparada pelo Gabinete de Estudos Olisiponenses, pretende recuperar o passado dos locais que em 
Lisboa ficaram marcados pela presença dos escravos africanos. Assinala os espaços mais emblemáticos ligados à 
religião, ao trabalho, à vida quotidiana, num percurso que permitirá entender melhor como viveram e que 
influência tiveram na sociedade, cobrindo um período histórico que vai do séc. XVI ao séc. XIX. 
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EXPOSIÇÃO 

AMAZOGRAMAS 
ROBERTO HUARCAYA (PERU) 
MAIO 
 
Roberto Huarcaya (Lima, 1959) é um fotógrafo reconhecido internacionalmente por ter contribuído decisivamente 
para o desenvolvimento de uma cultura visual moderna latino-americana quer através dos seus trabalhos de 
investigação sobre identidades visuais no Peru e na região andina, quer através de um permanente trabalho 
experimental que recorre a instrumentos inusuais para a captação e impressão ou expressão das imagens. O seu 
trabalho mais recente de grandes dimensões – Amazogramas, 90 metros de Bahuaja Scenes -(2014) é uma 
instalação fotográfica pouco usual com a qual quis transportar a floresta tropical amazónica para a cidade 
urbanizada. Recorrendo mais uma vez a um processo de produção experimental Roberto Huarcaya utilizou três 
bobinas de papel fotográfico para fotografar a noite na região de Bahuaja Sonema. A iluminação que utilizou foi 
apenas a de um flash manual e a luz da lua tendo a própria floresta funcionado como uma câmara escura. O 
resultado combina o mistério, a monumentalidade e a fantasmagoria. 
 
 
COLÓQUIO 

QUESTÕES INDÍGENAS: ECOLOGIA, TERRA E 
SABERES AMERÍNDIOS  
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
DE 5 A 7 E 26 E 27 DE MAIO  
 
Pensar em solidariedade com os indígenas na América do Sul, enquanto conhecemos as suas culturas ou lutas 
políticas, é o grande desafio deste programa. Éticas ou estéticas indígenas, a terra como ser sensível e expressão de 
potencialidades múltiplas de interação, a Amazónia e a Patagónia, como espaços de resistência e confronto, mas 
também de proposição de formas de viver em conjunto que diferem do modo que ali tem sido imposto pelo 
projeto colonial, serão parte deste diálogo. Ao pensarmos com os indígenas, veremos que a ideia antiga de que 
culturas, línguas ou sociedades minoritárias indígenas estão ou estiveram em vias de extinção é, afinal, expressão 
de ameaça, uma vez que, ao tocarmos num povo indígena, tocamos um projeto de mundo - sobre o qual iremos 
debater - no qual nós, europeus, também estamos implicados. 
 
O programa conta com formatos diversificados de diálogos: mesas redondas, conversas com antropólogos 
americanistas e lideranças indígenas, oficinas e reflexões sobre como os olhares indígenas interpelam a nossa 
forma de estar no mundo.  
 
Programação  Liliana Coutinho (Portugal) 
Consultadoria Susana Matos Viegas  (Portugal) 
Com Eduardo Viveiros de Castro (Brasil), Rodrigo Lacerda (Portugal), Alejandro Reig (Venezuela), Elisa Locon 
Antileo (Chile), Elvira Belaunde (Peru), Aparecida Vilaça (Brasil), Felipe Milanez (Brasil), José Bengoa (Chile) e 
Raúl LLasag Fernández (Equador)  
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EXPOSIÇÃO 

RACISMOS 
PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS 
DE 6 DE MAIO A 3 DE SETEMBRO 
TODOS OS DIAS, DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
INAUGURA A 6 DE MAIO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
A exposição tem por objetivo discutir a relação entre racismo e cidadania num espaço de seis séculos, de 1497 ao 
presente. A exposição vai estar centrada no caso português, embora abra janelas comparativas para a 
compreensão do racismo como preconceito relativo a descendência étnica combinado com ação discriminatória. 
No período considerado, ocorreram a expulsão de muçulmanos, a conversão forçada de judeus, o tráfico de 
escravos, a colonização de territórios em África, América e Ásia, a abolição da escravatura, a descolonização e o 
início de um processo inverso de imigração. 
 
A exposição visa estimular o grande público a questionar o passado e o presente das relações entre povos, 
conjugando emigração com imigração, exclusão e integração, ausência de direitos e acesso à cidadania.  
 
Com curadoria científica e investigação de Francisco Bethencourt (Portugal) 
 
SEMINÁRIO 
RACISMO E CIDADANIA 
FRANCISCO BETHENCOURT, JORGE VALA, TERESA BELEZA (PORTUGAL) 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL  
DIA 13 DE MAIO 
SÁBADO, DAS 15H00 ÀS 17H00 
 
 
EXPOSIÇÃO 

CARLOS GARAICOA (CUBA) 
MAAT (SALA OVAL) 
DE 16 DE MAIO A 18 DE SETEMBRO 
QUARTA A SEGUNDA, DAS 12H00 ÀS 20H00 
 
O trabalho do artista cubano Carlos Garaicoa levanta questões socialmente relevantes para os contextos 
geopolíticos onde trabalha. Entre outras, o artista foca-se nos (des)encontros entre Europa e América Latina; na 
procura de uma narrativa alternativa ao pensamento eurocêntrico-colonial dominante nos países sul-americanos; 
em temas como o fracasso do projeto modernista e o fim das grandes utopias do século XX; as tensões e 
contradições económicas, políticas e sociais da sociedade contemporânea e o seu impacto na paisagem urbana 
que, aliás, se converte no ponto de partida (e reflexão crítica), para explorar a relação entre cidade e homem, 
arquitetura e urbanismo, ficção e realidade. Garaicoa é um dos nomes mais importantes do panorama artístico 
internacional, e foi convidado para desenvolver um novo projeto de grande escala para a Sala Oval do MAAT, com 
inauguração prevista para maio de 2017. 
 
Curadoria Pedro Gadanho e Inês Grosso (Portugal) 
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EXPOSIÇÃO 

SHADOWS 
ALFREDO JAAR (CHILE) 
CARPINTARIAS DE SÃO LÁZARO 
DE 20 DE MAIO A 10 DE SETEMBRO 
 
INAUGURA A 20 DE MAIO, SÁBADO, ÀS 18H30 
 
Alfredo Jaar (1956, Santiago do Chile) é um artista reconhecido pelo carácter interventivo, denso e incontornável 
das suas obras, algumas das quais se tornaram referenciais na arte contemporânea de intervenção política. 
Incluem-se neste grupo o  projeto, que durou seis anos, The Rwanda Project (1994-2000) sobre o genocídio no 
Ruanda em 1994, a sua conferência de um dia, The Skoghall Konsthall  (2000), feita no Museu de Arte Moderna de 
Estocolmo, The Cloud, (2010), performance realizada nos dois lados da fronteira do México com os EUA, e The 
Geometry of Conscience, (2010), obra de entrada do Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Santiago do 
Chile. 
 
Shadows (2014)  é uma obra de homenagem ao fotógrafo sueco Koen Wessing que, em 1978, em Esteli, na 
Nicarágua, testemunhou um grupo de camponeses a carregarem o corpo de um homem - do campo também - 
morto pela guarda nacional do ditador Somoza. Koen fotografou o que viu e seguiu para casa da vítima, onde 
deparou com o desespero e os gritos das filhas do assassinado, momento que fotografou também. Foi a partir 
deste trabalho que Alfredo Jaar construiu a sua obra Shadows constituída por sete fotografias. Shadows é a 
segunda obra - (a primeira, de 2006, chamava-se The Sound of Silence) - de uma trilogia sobre o poder de denúncia 
das imagens relativamente à barbárie dos regimes ditatoriais. 
 
Co-produção com Associação Cultural e Recreativa Carpintarias de S. Lázaro 
 
 
TEATRO 

PÁJARO 
TRINIDAD GONZÁLEZ (CHILE) 
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
DIAS 25 E 26 DE MAIO 
QUINTA E SEXTA, ÀS 21H30 
 
Estamos no dia mais frio do ano. Muito tarde, em plena noite, um grupo de amigos, todos relacionados com o 
mundo das humanidades e da arte, conversam e bebem vinho num clima snobe e de autossatisfação. A dona da 
casa decide sair para despejar o lixo. Quando volta, traz com ela um desconhecido que encontrou a dormir numa 
vala. O recém-chegado diz não ser um homem, mas sim um pássaro. Os amigos recebem-no amavelmente, mas 
pouco a pouco começam a sentir-se agredidos pela peculiaridade da sua presença. O clima começa a tornar-se 
cada vez mais violento, de modo dissimulado, mas determinante. Pájaro é a terceira obra escrita por Trinidad 
González, depois de La Reunión e Elías 
 
Espetáculo em castelhano sem legendagem 
 
Dramaturgia e encenação Trinidad González Jansana   Produção Maria Fernanda Olivares  
Atores María Fernanda Olivares, Nicolás Pavez, Nicolás Zárate  e Trinidad González   
Iluminação Claudia Yolin  Assistente de iluminação Nicole Needham   
Música Tomás González    
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COLÓQUIO 

MIGRAÇÕES 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
10 DE MAIO 
QUARTA DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
No pórtico de A Selva, Ferreira de Castro (1898-1974) dedica este seu romance em simultâneo à selva amazónica 
onde o mesmo decorre e aos seus irmãos cearenses e maranhenses ”gente sem crónica definitiva” mas que são 
quem extrai a borracha com que se fabricam os pneus dos automóveis que circulam em São Paulo ou em Paris. E 
quem o escreve é simultaneamente um seringueiro e um emigrante português que, como muitos outros 
portugueses e espanhóis, depois dos seus antecedentes colonos, são os emigrantes que têm como destino 
principal - entre meados do século XIX até aos anos 60 do século passado - os países da América Latina. Por muitas 
que sejam a razões da emigração – inércia dos laços coloniais, melhores condições de vida, exílio, asilo, 
globalização - as emigração é sempre uma consequência de uma política do país do emigrante que, não só pode 
ser a de maltratar o cidadão, como a de não cuidar dele. E estas políticas aconteceram em ambos os sentidos de 
um lado e do outro do Atlântico a partir de 1850, com a primeira vaga de emigrantes de Portugal e de Espanha a 
que se seguiram as imigrações latino-americanas, em particular entre 1960 e 1980 para a Europa, em consequência 
das ditaduras em muitos destes países latino-americanos. Já nos últimos anos do século XX dá-se um novo fluxo de 
emigração para os países emergentes das Américas, a que se segue um período de brasilização – emigração para 
Portugal – e ibero-americanização – a migração para Espanha e Europa de cidadãos das Américas Central e do Sul.  
 
Com Maria Margarida Marques (Portugal), Juan-Pedro Fabra Guemberena (Uruguai), Carlos Gómez Florentín 
(Paraguai) e Berta Palou (Espanha) 
Colaboração de Martin Craciun (Uruguai) 
 
 
TEATRO 

FEOS  
TEATRO Y SU DOBLE (CHILE) 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL  
DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO 
SEXTA, SÁBADO E DOMINGO 
 
Na fila de um cinema um homem e uma mulher vêem-se pela primeira vez. Ambos têm visíveis deformidades 
físicas, ambos estão sós, ambos têm vivido a suportar o olhar nocivo do mundo. Inevitavelmente desperta neles a 
ideia do lugar comum, a possibilidade. “São um para o outro”, pensam. Juntos decidem ir encontrar na 
obscuridade tudo aquilo que a luz esconde. Porém, nada é assim tão evidente. 
 
Feos é a nova peça do Teatro y Su Doble (ex-Teatro Milagros). Como nas suas obras anteriores, os bonecos e as 
animações são os protagonistas encarregados de contar a história, mas desta vez, é tempo para os meninos 
grandes.  
 
Espectáculo inserido no FIMFA – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. 
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EXPOSIÇÃO 

CANÇÕES DE IDA E VOLTA: IMAGENS MUSICAIS NA 
PINTURA IBERO-AMERICANA 
MUSEU DO FADO 
DE 20 DE MAIO A 8 DE OUTUBRO 
DE TERÇA A DOMINGO, DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
INAUGURA A 20 DE MAIO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
Exposição consagrada à representação visual da música, explorando afinidades e aproximações entre os discursos 
e imagens da música ibero-americana, o registo iconográfico das práticas musicais pelo olhar dos viajantes ao 
longo do século XIX, a presença da música no ambiente do ateliê, a representação dos diferentes estilos musicais 
nas artes visuais ditas eruditas e populares, a representação pictórica da saudade - na sua associação à música - 
pelo olhar de diferentes artistas plásticos ibero-americanos, entre outros temas. 
 
Curadoria de Sara Pereira e Vítor Serrão (Portugal) 
 
 
TEATRO 

VIGILIA DE NOCHE 
DANIEL VERONESE (ARGENTINA) 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL  
DIAS 13 E 14 DE MAIO 
SÁBADO E DOMINGO 
 
Na cerimónia de cremação do corpo da mãe recentemente falecida, dois irmãos e as suas respetivas esposas 
reúnem-se em casa de um dos casais. Essa mãe, em cinzas dentro de uma urna, será testemunha nessa noite das 
conversas e discussões entre maridos e mulheres mas também entre os irmãos. Vigilia de noche - estreada na 
Suécia em 1985 - aborda a crise entre os casais e o desencanto de quem não consegue gerir as rotinas da vida em 
comum, as infidelidades e os conflitos da condição de paternidade e de maternidade, colocando em causa a noção 
tradicional de família. 
 
Como diz Daniel Veronese, trata-se de um ”jogo de familiaridades. Durante horas e na sequência de um 
acontecimento inesperado,  este quarteto expõe o desabamento do amor próprio e alheio. E fá-lo nas horas que eram 
destinadas a amar. Horas para sentir e para dormir, para atuar e ser outro, ser verdadeiro, ser animal. Mas 
nunca, senhores, para raciocinar, pensar, decidir, resolver. Esse é o tempo desta obra. Tempo que não deveria ser 
utilizado dessa maneira. Ou talvez, sim. Porque ultrapassar, confundir os limites do que é familiar, do que é pessoal e 
social, talvez seja a única maneira de poder descansar depois nas horas que nos sobrem. Não esperemos – isso não – 
contemplações, nem clemência, numa fogueira. Como numa ofensiva esperemos sangue e ver rolar cabeças inimigas. 
E antes de abandonarmos o campo de batalha,  queimemos tudo sem piedade (…) e vamos dormir que amanhã será 
outro dia”.  
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MÚSICA 

DÉLIBAB 
VÍTOR RAMIL (BRASIL) 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DIA 28 DE MAIO 
DOMINGO ÀS 21H00 
 
Quem melhor do que o compositor para falar deste concerto? “Nas vésperas de partir para Buenos Aires, para dar 
início à produção deste disco, ocorreu-me que eu voltaria de lá trazendo comigo o registo de um délibáb, tal qual 
Selbor, o narrador do meu romance Satolep. Gravar as milongas que havia composto para os versos de Jorge Luis 
Borges e de João da Cunha Vargas seria documentar uma projeção de imagens remotas, de arrabaldes buenairenses 
e ambientes campeiros, na urbanidade de nossos tempos atuais; seria registar minha visão do que já fora visto por 
outros em outra parte.” 
 
 
ARTE URBANA 

MURO 
FESTIVAL DE ARTE URBANA 
MARVILA 
DE 20 A 28 DE MAIO 
 
O MURO vai acontecer no território de Marvila. O festival integra as principais áreas de atuação da GAU - Galeria de 
Arte Urbana, designadamente: Intervenção Artística, Divulgação e Sensibilização, Animação e Pedagogia, 
Investigação, Rede Internacional, e será desenvolvido num formato semelhante ao da primeira edição, realizada no 
Bairro Padre Cruz, em maio de 2016, contemplando também a componente de animação e de espetáculos de rua. 
O festival, enquanto projeto artístico abrangente e inclusivo, pretende deixar um legado cultural e social único na 
cidade. 
 
A calendarização integra a realização de intervenções artísticas em muros e empenas deste território entre 20 e 28 
de maio, culminando com uma componente festiva (eventos musicais e atividades de animação complementares) 
a decorrer entre 25 e 28 de maio, com enfoque na vinda de criadores de arte urbana provenientes países da ibero-
américa, particularmente dos países com menor divulgação/exposição neste universo artístico. 
 
O MURO pretende celebrar a arte urbana na cidade, atendendo ao estatuto que esta expressão artística tem vindo 
a adquirir em Lisboa nos últimos anos, a nível nacional e internacional; reconhecer e promover a produção artística 
dos artistas ibero-americanos no universo da arte urbana, com destaque para a sua interação com os artistas 
nacionais, os agentes culturais e a população local, revitalizar territórios periféricos da cidade, através da 
animação artística e enriquecimento da paisagem urbana; promover o sentimento de valorização do território e do 
desenvolvimento de laços de pertença ao mesmo, bem como o trabalho com a comunidade artística e com a 
comunidade do território a intervencionar, envolvendo residentes, escolas, associações, coletividades e outros 
agentes culturais locais. 
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TEATRO 

O ESTRANHO CASO DO BIGODE IRÓNICO. 
INVESTIGAÇÃO SENTIMENTAL SOBRE A VIDA E 
OBRA DE MARIO BENEDETTI 
FRANCISCO GOMES (PORTUGAL) 
CASA DA AMÉRICA LATINA (CASA DAS GALEOTAS) 
DIA 26 DE MAIO 
SEXTA EM HORÁRIO 
 
Mario Benedetti (1920-2009) escreveu 80 livros e foi traduzido em 25 idiomas. Em Portugal, só há poucos anos o 
começaram a traduzir. Porquê? Esta é uma viagem pessoal pela personagem real e fictícia do escritor, poeta, 
ensaísta, jornalista e crítico uruguaio. Um relato encenado de uma obra pouco conhecida em Portugal, com 
paragens pelo universo cómico, insólito, irónico, romântico e comovente do autor e do seu bigode. 
 
 
EXPOSIÇÃO 

O TEMPO DESENHADO: ICONOGRAFIAS DE UM 
POVO AMERÍNDIO DA AMAZÓNIA 
GALERIA MILLENIUM BCP 
DE 3 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO 
 
INAUGURA A 3 DE JUNHO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
A exposição apresenta uma produção iconográfica ameríndia singular, recolhida pelo antropólogo Pedro Cesarino 
entre os Marubo da Terra Indígena Vale do Javari (Amazonas, Brasil). Trata-se de um conjunto de 60 desenhos 
coloridos sobre papel, realizados por três xamãs, entre 2004 e 2009. Os desenhos visualizam narrativas míticas e 
esquemas cosmográficos do mundo marubo, referentes às artes verbais deste povo falante de uma língua da 
família pano. O repertório marubo está inserido num movimento recente de produção de narrativas desenhadas 
pelos povos indígenas da América do Sul. Elas revelam uma maneira peculiar de visualizar histórias e 
temporalidades outras, assim exibindo afinidades com as tradições pictográficas pré-colombianas da América 
Central.   
 
Curadoria Pedro Niemeyer Cesarino (Brasil) 
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EXPOSIÇÃO 

ARCHIVO ALEXANDER VON HUMBOLDT 
FABIANO KUEVAS  (EQUADOR) 
GALERIA MILLENIUM BCP 
DE 3 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO 
 
INAUGURA A 3 DE JUNHO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
A minha primeira viagem fi-la sozinho, com um índio. 
 
Entre 1799 e 1804, o geógrafo alemão Alexander von Humboldt (1769-1859) e o botânico francês Aimé Bonpland 
(1773-1858), com passaportes especiais concedidos pelo rei Carlos IV de Espanha e o Conselho das Índias, 
protagonizaram uma das viagens científicas pela América com maior repercussão e efeitos no futuro. A expedição 
de Humboldt, que cobriu territórios dos atuais Venezuela, Cuba, Colômbia, Equador, Peru, México e Estados 
Unidos, é descrita em 30 volumes publicados em Paris entre 1805 e 1834, sob o título de Voyage aux régions 
équinoxiales du nouveau continent. 
 
Por esta razão, o desafio é apresentar ao viajante científico, para além da sua mitologia romântica e da sua 
condição autoral, mostrando como as relações capital - poder - conhecimento se tornam in/visíveis e permanentes 
no tempo. 
 
Com base na apropriação das suas estratégias de trabalho: a caminhada, o mapeamento, o diário de campo, a 
coleção de espécies (vegetais, animais, minerais, arqueológicas) e correspondência pessoal, o projeto procura 
saber da ficção ao documental, os novos significados do viajante. 
 
Alterando a rota original de Humboldt, visitam-se lugares e chaves localizadas sobre como o ’olhar imperial‘ 
interpreta as nossas sociedades coloniais; como o ’conhecimento universal‘ toma para si o conhecimento e os bens 
culturais locais; como o mundo de "construção científica" naturalizou a América, configurando os nossos países 
como ’fonte de matérias-primas’. 
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ARTE URBANA / EXPOSIÇÃO  

EUROPA-LATINA + 
ITACOATIARA - CICATRIZ DE TORDESILHAS 
RIGO (PORTUGAL) 
ESCADARIA DO JARDIM 9 DE ABRIL (À AVENIDA 24 DE JULHO)+ GALERIA MILLENIUM BCP 
DE 3 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO 
 
INAUGURA A 3 DE JUNHO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
Nascido em 1966, na Madeira, Rigo tem desenvolvido o seu percurso artístico predominantemente nos Estados 
Unidos da América, tendo-se formado no Art Institut em São Francisco. 
 
Neste programa apresentará duas obras. A primeira  tem por título Europa-Latina e surgiu na sequência da sua 
exposição Swim Again/Nada de Novo – Isto não é Arte Contemporânea, ocorrida em 2006, na Galeria Zé dos Bois. 
Esta intervenção de arte urbana, intitulada Europa - Latina exibia uma bidirecionalidade, ‘apontando’ para Europa 
num lado e para Latina no outro, permitindo fazer diversas leituras, como por exemplo ’Europa Latina‘ou ‘Europa + 
América Latina‘, entre outras, realçando as questões multiculturais destas associações. Neste contexto, propôs-se 
ao artista revisitar essa intervenção, no mesmo local, materializando-a desta vez em azulejo. 
 
De grande eficácia simbólica, também devida à consistente relação formal entre as volumetrias dos lances das 
escadas e o traçado plástico da obra, será com toda a certeza um marco na arte pública a deixar pela Lisboa, 
Capital Ibero–americana de Cultura. 
 
 A segunda exposição, que tem por título “Itacoatiara - Cicatriz de Tordesilhas”, decorre no contexto da revisitação 
do passado das relações coloniais e é feita em colaboração com comunidades Guarani e Caiçara, do sul do estado 
de São Paulo, Brasil. Rigo projeta criar uma escultura que envolverá o marco do Tratado de Tordesilhas deixado na 
Ilha do Cardoso, no começo do século XVI, por navegadores portugueses na companhia de Américo Vespúcio. 
Imaginada como cicatriz, esta escultura marcará a reunião do Mundo, dividido em 1494. 
 
Com a colaboração de Sérgio Neves, pescador (Brasil) 
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TEATRO 

TEATRO NIÑO PROLETÁRIO (CHILE) E ALUNOS DA 
ESTC (PORTUGAL) 
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
7, 8, 9, 11 e 12 JULHO 
SEXTA, SÁBADO, TERÇA E QUARTA ÀS 21H30 
DOMINGO ÀS 18H30 
 
Todos os anos, o Teatro Maria Matos se associa à Escola Superior de Teatro e Cinema para a produção e 
apresentação do espetáculo dos finalistas da licenciatura em Teatro. No contexto do programa Lisboa Capital 
Ibero-americana de Cultura 2017, o Teatro Maria Matos convidou o Teatro Niño Proletario, do Chile, para 
acompanhar e dirigir a encenação de uma obra a construir pelos estudantes. Estarão connosco Luis Guenel Soto, 
Francisco Medina Donoso e Catalina Devia Garrido. 
 
A companhia Teatro Niño Proletario constituiu-se em 2005 como um núcleo de investigação e criação artística, 
formado por Luis Guenel Soto, Sally Campusano, Francisco Medina Donoso e Catalina Devia Garrido. O seu nome 
alude ao texto homónimo do escritor argentino Osvaldo Lamborghini, um relato cru e sintético da vida de miséria 
de uma criança e da sua impossibilidade de irromper com o círculo de pobreza e discriminação. Estes são os temas 
que movem o trabalho desta companhia e a base de uma investigação centrada na busca de fraturas sociais que 
desvelem a identidade de quem é posto à margem. 
 
A partir de temas como o território, a memória, o género, as classes sociais, o popular e a identidade, o Teatro Niño 
Proletario levou à cena as obras Hambre, Temporal , El Olivo, El Otro e Barrio Miseria, com as quais desenvolveu 
uma linguagem própria, desafiando ainda destacados atores chilenos a fazer parte desta experiência. 
 
As suas obras foram apresentadas nos principais festivais de artes cénicas chilenas: FITAM Santiago a Mil, Festival 
Cielos del Infinito, Festival Internacional de Teatro Zicosur de Antofagasta, Festival de Invierno de Calama; e também 
em circuitos internacionais, tendo os seus espetáculos El Olivo e El Outro viajado pela Bélgica, Holanda, Espanha, 
Itália, Brasil, Bolívia e Colômbia. 
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EXPOSIÇÃO 

MÁSCARAS MEXICANAS 
QUIMERAS NO MUNDO DOS SANTOS 
MUSEU DE LISBOA 
8 DE JULHO A 1 DE OUTUBRO 
 
INAUGURA A 8 DE JULHO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
Cinco séculos depois os descendentes dos Astecas, dos Maias e dos Purepecha, assim como de outras antigas 
civilizações mexicanas, continuam a praticar rituais, danças e peregrinações a lugares sagrados para renovar a 
relação com o divino, deuses, espíritos e santos.  
 
As Máscaras que preparam para essas cerimónias e outras ocasiões representam europeus, árabes, africanos e os 
seus antepassados ancestrais, mas também animais, seres fantásticos  e personagens históricos, relevando assim 
de que modo estas comunidades lêem a sua História e percebem o mundo que as rodeia. Paralelamente, os 
missionários europeus dos séculos XV e XVI, cosmólogos, cronistas e, mais recentemente os escritores e viajantes 
do século XX, criaram um registo exaustivo que contém desenhos, ilustrações, fotografias e descrições dos povos, 
deuses e animais que lhes foram sendo descritos no Novo Mundo.  
 
Máscaras Mexicanas – Quimeras no Mundo dos Santos reúne mais de 300 máscaras, livros e ilustrações que 
demonstram a riquíssima imaginação de europeus e mexicanos, de povos indígenas, numa tentativa contínua de 
dar sentido ao confronto entre dois mundos. 
 
Esta exposição centra-se nos últimos 500 anos de História e de imagens construídas em paralelo: as imagens dos 
povos indígenas em relação aos europeus, árabes e africanos, animais e seres fantásticos , e as imagens que estes 
habitantes das Américas e o mundo que habitam sugerem e sugeriram aos europeus. 
 
Curadoria Anthony Shelton (Canadá) 
Exposição composta por obras da Colecção do Museu de Arqueologia Mediterrânea de Marselha e de uma 
colecção privada.  
 
 
EXPOSIÇÃO 

MINHA PÁTRIA É MINHA LÍNGUA (TÍTULO 
PROVISÓRIO) 
PALÁCIO DA CALHETA (JARDIM BOTÂNICO TROPICAL) 
DE 15 DE JULHO A 12 DE OUTUBRO 
 
INAUGURA A 15 DE JULHO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
A exposição alicerça-se nos olhares cruzados das duas curadoras sobre a cultura material contemporânea e a 
história de Portugal e do Brasil, procurando mostrar como os designers têm vindo a discutir o tema da identidade, 
da memória colectiva e da cidadania global, através de várias expressões (produto, moda, gráfico). A incidência é 
colocada nos setores de produção tradicionais, sublinhando a renovação em curso do ponto de vista social, 
político, formal e ambiental. Um recuo histórico inclui algumas peças de artes decorativas representativas das 
temáticas em análise. A exposição assume uma configuração documental e processual, de modo a evidenciar os 
processos inerentes ao projecto e a relação entre design/economia, tradição/inovação, culturas 
locais/globalização. 
 
Curadoria Bárbara Coutinho e Adélia Borges (Portugal) 
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FILMES 

TOPOGRAFIAS IMAGINÁRIAS 
LISBOA, CIDADE DO SUL 
DE 2 A 4 DE SETEMBRO NO AEROPORTO DA PORTELA, OLIVAIS E ALCÂNTARA 
DE 9 A 11 DE SETEMBRO EM CARNIDE, MARVILA E PARQUE DAS NAÇÕES 
SEXTAS, SÁBADOS E DOMINGOS 
VISIONAMENTO COMENTADO ÀS 18H00 
VISIONAMENTO DO FILME ÀS 22H00 
 
Topografias Imaginárias é um programa regular do Arquivo Municipal de Lisboa-Videoteca que pretende levar a 
pensar e a descobrir os modos através dos quais o cinema retrata e, sobretudo, reinventa Lisboa. A cada ano, um 
tema orienta o visionamento comentado de uma série de filmes e, em cada sessão, só no final, depois do 
comentário, se projeta o filme completo.  
Em 2017, em Lisboa, cidade do Sul, a proposta é a de continuar este trabalho sobre o cinema e sobre a sua ação 
transformadora, cruzando, num só programa, o olhar dos países da América do Sul sobre Lisboa, e o olhar de 
Lisboa sobre os países desse Sul (que América do Sul se imagina aqui, e que Lisboa se imagina lá?). A um só tempo, 
nessa troca de olhares, nos tornaremos nós e os outros: nós porque iremos olhar o estrangeiro e os outros porque 
também nós seremos olhados e assim colocados no lugar do estrangeiro. 
 
Os filmes serão apresentados em seis locais inusitados, periféricos e nem sempre dedicados à exibição de cinema, 
permitindo assim estar mais perto da cidade e confrontar a imaginação e as imagens do ecrã com os lugares reais. 
 
Curadoria Inês Sapeta (Portugal) 
 
 
EXPOSIÇÃO 

MUNDO INSTÁVEL: ARTE E CONFLITOS SOCIAIS 
“LA CAIXA”- COLEÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
(ESPANHA) 
TORREÃO NASCENTE DA CORDOARIA NACIONAL 
SETEMBRO A DEZEMBRO 
 
A “la Caixa” – Coleção de Arte Contemporânea desenvolve, no contexto de Lisboa capital ibero-americana de 
Cultura, uma exposição que questiona e interpela a forma como a Arte e a Sociedade se interligam e dialogam no 
mundo de conflitos e de constante mutação. 
 
A exposição Mundo Instável: arte e conflitos socias apresenta trabalhos de artistas de renome internacional, e de 
territórios diversos, cuja obra ecoa a temática e o fio condutor propostos. 
 
Com obras de Carlos Amorales (México), Mona Hatoum (Lebanon), Adrian Paci (Albania), Damian  Ortega 
(Mexico), Miguel Ángel Ríos (Argentina), Pablo Nazareth (Brasil), José Damasceno (Brasil), Asier Mendizabal 
(Guipúzcoa), José Antonio Hernández-Díez (Espanha), Bleda y Rosa (Espanha), Dionís Escorsa (Espanha), Walida 
Raad (Líbano), Nir Evron (Jordânia), Shirin Neshat (Irão), Carlos Garaicoa (Cuba) e Guillermo Kuitca (Argentina). 
 
Com Fundação Bancária “la Caixa” (Barcelona, Espanha) 
Curadoria Nimfa Bisbe Molin 
DANÇA 
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CIA. TAMARA CUBAS (URUGUAI) 
 
O mês de setembro é dedicado à coreógrafa uruguaia Tamara Cubas, uma das mais originais artistas sul-
americanas. O seu trajeto como artista inicia-se nas artes plásticas para depois passar para a dança, território 
artístico onde tem criado obras inesperadas e de definição difícil, dados os contornos de estranheza e, 
simultaneamente, de sedução que caracterizam as suas obras. Em Lisboa, em 2017, a coreógrafa apresentará, em 
estreia mundial, um trabalho a que dá o título de Trilogia Antropofágica. 

 
ANTROPOFAGIAS 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DIAS 15 E 16 (ANTROPOFAGIA 1), 19 E 20 (ANTROPOFAGIA 2), 23 E 24 (ANTROPOFAGIA 3) DE SETEMBRO 

 
Em 1928, o escritor brasileiro Oswald de Andrade escreveu o Manifesto Antropófagico que foi subscrito por todos os 
artistas e escritores modernistas que procuravam uma identidade brasileira que rompesse com a ideologia 
colonial. O título era uma metáfora do modo como o índio, o indígena que habitava a região designada mais tarde 
como Brasil se apropriava do outro, comendo-o e assim unindo-se ao outro. Era uma visão bastante simplificada 
das práticas culturais indígenas, mas ainda assim prometia ser uma metodologia de identificação do modernismo 
brasileiro. Esta antropofagia como método e como identidade cultural haveria de contaminar artistas de grande 
parte da América do Sul. 

 
O que Tamara se propõe fazer nesta Trilogia Antropofágica, inspirada nas obras Vestígios (2010) de Marta Soares, 
Matadouro (2010) de Marcelo Evelin e Pororoca (2009) de Lia Rodrigues, é apropriar-se de obras que são por si só 
inspiradas na tradição antropofágica brasileira. De facto, a apropriação que a coreógrafa faz destas obras permite 
falar de uma postura artística de rutura com a rebelião e o conhecimento artístico criados pela primeira 
antropofagia e que, na leitura da artista, já perdeu a força e a energia com que rompeu no panorama artístico do 
século XX. E assim a coreógrafa, com estas obras inovadoras e mais uma vez inesperadas, avança para uma radical 
forma de criação e de postura política que se traduz em canibalizar o que antes tinha sido o canibal, ou seja, não 
permanece na história linear da antropofagia, mas cria uma rutura maior, o que é uma forma de dizer que afinal as 
consequências da primeira antropofagia tinham perdido a sua energia inicial, não apresentavam já nenhum ato 
iniciador e muito menos rebelde. 

 
Ao ver Vestígios onde a areia, que constituía a matéria da obra inicial, foi substituída por um chão de carvão negro 
que as pessoas, cada uma à sua vez, podem ocupar e sobre o qual permanecer, embora este tenha particularidade 
de tremer, de abanar e de criar uma instabilidade permanente. Haverá metáfora mais forte do que a destas cenas 
que falam do trabalho duro, do trabalho que suja, da instabilidade geopolítica dos países sul-americanos? E 
mesmo assim, cada espectador que sobe para o monte de carvão quer dizer que ainda não desistiu, quer dizer que 
reivindica uma intervenção, um papel na História e por isso resiste enquanto a terra treme. 

 
Já na obra comida a Marcelo Evelin, o que é desde logo evidente é a forma como os intérpretes se apropriaram da 
energia de Matadouro. Uma energia em crescendo, uma energia que parece não ter fim sobre um chão de madeira, 
um chão em construção. A energia leva os bailarinos – e nós com eles – a uma situação de exaustão. Não há 
descanso, não há repouso, apenas breves episódios de encontro físico ou de desencontro rompem por momentos, 
com figuras grotescas, a marcha destes caminhantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

LIVRO E LEITURA 

LISBOA: CAPITAL DE ENCONTRO 
FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE NARRAÇÃO ORAL 
BIBLIOTECA DE MARVILA 
DE 15 A 17 SETEMBRO 
SEXTA A DOMINGO 
 
As línguas como diversidade 
As línguas como território 
As línguas como resistência 
 
Este festival será um momento para comemorarmos a diversidade e a importância da língua como elemento 
cultural marcante nas sociedades. De acordo com a UNESCO “ [a] morte de línguas é normal: ninguém mais no 
Egipto escreve usando os hieróglifos das tumbas faraónicas. Mas a rapidez com que essas mortes vêm acontecendo 
em tempos recentes é preocupante: enquanto, entre todas as línguas conhecidas, 630 desapareceram no decorrer da 
história da humanidade, cerca de 140 deixaram de existir nas últimas quatro décadas. Prevê-se nas próximas décadas 
o desaparecimento de metade das 6500 línguas existentes. A velocidade é tanta que os especialistas denominam este 
fenómeno de "extinções linguísticas".  

 
Estamos conscientes que o desaparecimento de uma língua acarreta uma perda definitiva de uma parte 
insubstituível do conhecimento humano. Por outras palavras, quando uma língua morre leva consigo parte da 
cultura do povo.  
 
A língua não é tudo numa cultura, mas sem ela perdemos a capacidade de referenciar e de encontrarmos um rumo. 
Durante três dias haverá um seminário, concertos e narradores orais. 
 
 
DANÇA 

DANÇA DOENTE 
MARCELO EVELIN (BRASIL) 
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO 
SEXTA E SÁBADO ÀS 21H30 
 
Marcelo Evelin toma de empréstimo o universo do coreógrafo e dançarino japonês Hijikata Tatsumi, criador da 
dança das trevas, e o Butoh, no início dos anos 60. Evelin mergulhou nos escritos de Hijikata para abordar a dança 
como pathos, partindo da experiência de alteração da perceção subjetiva do corpo, afetado e infetado pelo 
mundo. Dança Doente parte das ideias ambíguas e das propostas radicais de Hijikata, que sugeria, por exemplo, 
dançar como “um cadáver em pé”, “separar o corpo da linguagem”, ou ainda, utilizar “palavras como armas para 
confrontar o corpo”.  
 
Marcelo Evelin é coreógrafo e dirige a companhia Cia Demolition Incorporada e o CAMPO, uma incubadora de 
projetos artísticos em diálogo com a comunidade. As suas peças Matadouro  (2010)  e De Repente Fica Tudo Preto de 
Gente (2012) foram já apresentadas no Teatro Maria Matos. 
 
Coprodução Maria Matos Teatro Municipal com a rede House on Fire, com o apoio do Programa Cultura da 
União Europeia 
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EXPOSIÇÃO 

OBJECTIVO MORDZINSKI 
DANIEL MORDZINSKI (ARGENTINA) 
CASA DA AMÉRICA LATINA (CASA DAS GALEOTAS) 
OUTUBRO - NOVEMBRO 
 
Exposição assente na relação que a fotografia mantém com a literatura - uma relação vasta e suficientemente 
heterogénea para que a estrutura da exposição se centre apenas numa única abordagem. Com aproximadamente 
220 fotografias, esta exposição é uma abordagem fotográfica ao mundo da criação literária ibero-americana pelo 
olhar de Daniel Mordzinski, que tem dedicado as últimas três décadas a retratar escritores e a publicar vários livros 
que estudam a relação entre fotografia e literatura.  
  
 
CICLO DE ESPECTÁCULOS 

IMAGINAÇÃO EM MOVIMENTO 
MUSEU DA MARIONETA 
DE 4 A 20 DE OUTUBRO 
 
O Museu da Marioneta desafiou várias companhias a apresentarem, em Lisboa, o que de mais recente e 
contemporâneo se tem feito nos países da América Latina na área do teatro de objetos, de marionetas e de formas 
animadas. Numa programação artisticamente diferenciada e plural, a magia da animação - que é o centro desta 
forma de arte – é explorada nesta série de espetáculos, através de diferentes perspetivas e recursos artísticos, 
partindo de diferentes relações entre o corpo do ator/manipulador e o objeto a que dá vida e alma. 
 
Com Companhia Vianjeinmóvil (Chile), Cia. Pequod / Duda Paiva (Brasil), Miguel Vellinho (Brasil), Roberteiros 
de Portugal, Oaní (Chile), Mamulengos (Brasil), Jabru Títeres (Colômbia), Silencio Blanco (Chile), Orsini 
(Argentina) e Títeres Etecetera (Espanha/Cuba)  
 
 
COLÓQUIO 

MÚSICAS DE IDA E VOLTA  
MUSEU DO FADO - AUDITÓRIO 
DIAS 5, 6 E 7 DE OUTUBRO 
QUINTA, SEXTA E SÁBADO, DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
Em pleno século XXI assistimos à consagração, no quadro do Património Cultural Imaterial da Humanidade 
(UNESCO), de diferentes expressões artísticas do contexto latino-americano.  
 
Em paralelo com o acesso recente às ’velhas‘ fontes primárias  vamos percebendo a intrínseca ligação entre as 
músicas de ambos os lados do Atlântico: Fado, Samba, Modinhas, Tango, Flamenco, todas estas canções que 
circulam entre as duas margens deste oceano.  
 
Tendo por objetivo central, a reflexão integrada em torno das questões associadas à gestão e às boas práticas de 
salvaguarda e conservação do património associado a cada uma destas expressões musicais, este colóquio é 
organizado em regime de coprodução pelo Museu do Fado e o Instituto de Etnomusicologia (FCSH - Universidade 
Nova de Lisboa) e conta com a participação de vários investigadores do International Council for Traditional Music 
(núcleo de música ibero-americana) 
 
Coprodução Museu do Fado e Instituto de Etnomusicologia (FCSH-UNL) 
Curadoria Salwa Castelo-Branco, Rui Vieira Nery, Pedro Felix e Sara Pereira (Portugal) 
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EXPOSIÇÃO 

ATLÂNTICO VERMELHO 
ROSANA PAULINO (BRASIL) 
PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS 
DE 14 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO 
 
INAUGURA A 14 DE OUTUBRO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
Sobre a exposição escreve a própria artista: “A maioria dos trabalhos expostos fazem parte de Atlântico Vermelho, 
uma série que é uma maneira de pensar este mar tingido de sangue pelo tráfico escravista. Inspirado no nome do 
livro escrito pelo sociólogo Paul Gilroy, Atlântico Negro, que li com intensidade e admiração há alguns anos atrás, 
penso neste mar que liga dois pontos, África e Brasil, e cujas pontas sofreram processos de aniquilamento e 
subjugação das suas populações, tendo a ciência, a religião e a ideia de progresso sido usadas para justificar os mais 
aterrorizadores abusos. Tanto quanto as culturas, portanto, o que nos une também é o modo como estas estruturas 
foram utilizadas, criando uma triste história comum a ligar os dois lados do Atlântico. 
 
Para realizar os trabalhos desta exposição me debrucei, com um misto de admiração, curiosidade e, muitas vezes, 
revolta, sobre imagens produzidas no Brasil e que retratavam a flora, a fauna e as gentes num mesmo plano, pessoas 
a serem explorados, antes elementos pitorescos em uma paisagem exótica que, seres dotados de humanidade.  
 
Produtos de seu meio social, tais representações ajudaram a consolidar os preceitos de uma suposta superioridade 
moral, científica e, por que não dizer, no caso dos criacionistas, a ideia de uma raça divina que se sobrepõe às outras? 
Esta postura reforçou a ideia de um direito natural sobre outras terras e povos justificando assim o colonialismo, não 
só o exercido inicialmente nas Américas mas, posteriormente, na expansão europeia sobre a África. Curioso notar que 
no Brasil, após a independência e proclamação da república, estas ideias, ao invés de serem debeladas, em alguns 
casos, se intensificaram, justificando a criação de um local social para os grupos étnicos não brancos. 
 
A história das viagens e narrativas que tanto marcaram o modo como ainda hoje as populações e as culturas negras e 
indígenas são vistas em nosso país foi uma história forjada, fruto de um período histórico no qual a ideia de alteridade 
e respeito pelas diferenças sequer era cogitada. Cabe a nós, hoje, discutirmos e debelarmos os profundos prejuízos, 
ainda remanescentes, destas antigas visões de mundo e tentar compreender como elas influenciaram nossa 
conceção de país. Afinal, o presente é resultado direto do passado. São questões como estas que tento, de maneira 
ainda tímida, discutir nesta mostra”. 
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

DITADURA E DEMOCRACIA – TRANSIÇÕES E 
POLÍTICAS DA MEMÓRIA NO ESPAÇO IBERO-
AMERICANO 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
28 E 29 DE OUTUBRO 
SÁBADO E DOMINGO 
 
História e Memória são duas dimensões conexas da construção do passado – uma como ’construção científica‘ e 
outra como elaboração coletiva e laboriosa da representação do passado-presente, útil na condução política do 
tempo que corre, na edificação identitária da comunidade, na socialização dos seus valores fundamentais e na 
projeção imaginária do presente-futuro. 
 
No séc. XX, e em parte do atual, a Europa e todo o espaço ibero-americano viveram uma vertiginosa ’descida aos 
infernos‘, marcada por guerras mundiais e por sucessivos golpes militares e revoluções de que resultaram regimes 
ditatoriais, transições democráticas e um sem número de situações semidemocráticas e de corrosão do Estado de 
Direito, que estão longe de sossegar o humanismo defensor dos direitos humanos e da paz. 
 
Hoje sabemos que o conhecimento histórico e a rememoração da contemporaneidade e do ’tempo presente‘ são 
terrenos de disputa e de construção instrumental do futuro que queremos. É com a inteligência histórica – que a 
História perscruta e a memória coletiva sedimenta -, que somos levados a imaginar o futuro e a viver as hesitações 
do presente.  
 
Conscientes desta realidade, grupos promotores da memória, cidadãos e governos têm valorizado, de formas 
diversas, as ’heranças difíceis‘ e traumáticas das ditaduras, tanto na Europa como em toda a América Latina, com o 
objetivo evidente de prevenir os erros do passado e de edificar ’escolas de cidadania‘ e de defesa dos direitos 
humanos. 
 
Esta conferência internacional toma a realidade descrita como ponto de partida e o diálogo ibero-americano como 
um forte contributo para a edificação de um espaço comum de solidariedade e de preservação dos direitos 
humanos e da paz. 
 
Organização Museu do Aljube 
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EXPOSIÇÃO 

TAWAPAYERA  
JÚLIO POMAR, IGOR JESUS, NUNO DE ALMEIDA E 
SILVA 
E TIAGO ALEXANDRE (PORTUGAL) 
ATELIER-MUSEU JÚLIO POMAR 
DE 28 DE OUTUBRO ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2018 
 
INAUGURA A 28 DE OUTUBRO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
A propósito da exposição TAWAPAYERA é oportuno citar o seu curador: "A minha relação com Júlio Pomar é feita de 
momentos muito diversos na sua obra e na minha vida. O interesse com que pela primeira vez vi alguns dos seus 
trabalhos renova-se na clareza com que os recordo em momentos inesperados. Foi assim com as pinturas 
Amazônicas. Quando tomei banho no rio Amazonas lembrei-me de as ter visto. Quando participei nas festas dos Bois 
Bumba de Parintins tornaram-se mais importantes. Não é uma questão de realismo. Para os artistas, e para as 
pessoas vivas em geral, a energia e a vida e, se possível, a alegria são matérias para um desafio e um encontro que, 
neste caso, foram aceites por Júlio Pomar, Nuno de Almeida e Silva, Igor Jesus e Tiago Alexandre. Um encontro, 
também, entre uma multiplicidade de práticas artísticas, hoje, e de culturas e imaginários ibero-americanos, ontem e 
amanhã.” 
 
Curadoria Alexandre Melo (Portugal) 
 
 
EXPOSIÇÃO 

ENTRE A ÁRVORE E O INCÊNDIO, NÃO 
DISCUTIMOS A ARTE 
TATIANA MACEDO (PORTUGAL) 
MUSEU DO ALJUBE 
DE 28 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO 
 
INAUGURA A 28 DE OUTUBRO, SÁBADO, ÀS 18H30 
 
“Foi-me proposto conceber uma obra para a sala de exposições temporárias do Museu do Aljube, que refletisse sobre 
a escassez de produção artística, particularmente dentro das artes visuais, em Portugal, durante o período tardio da 
ditadura. Não é um tema fácil, até porque, tendo nascido em 1981, não vivi o período em questão. Proponho-me no 
entanto pensar aquilo que podem ser as consequências dessa rasura, dessa falta de discussão, expressão, 
contestação, criação, numa reflexão transdisciplinarmente aberta ao mundo”.  
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EXPOSIÇÃO 

COMO SE PRONUNCIA DESIGN EM PORTUGUÊS 
DO BRASIL? 
PALÁCIO DA CALHETA (JARDIM BOTÂNICO TROPICAL) 
DE 28 DE OUTUBRO A 4 DE FEVEREIRO DE 2018 
 
INAUGURA A 28 OUTUBRO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
A exposição apresenta 100 interpretações brasileiras do termo design, mostrando as contribuições de designers e 
outros profissionais para o projeto da sua sociedade – mas também da nossa, ao descobrimos a génese ou o 
impacto transatlântico de alguns dos seus mais destacados projetos. Cinquenta destas interpretações, ou 
perspetivas, serão livros importados especialmente do Brasil que estarão, muitos pela primeira vez em Portugal, 
disponíveis para leitura e compra numa livraria que se constituirá como o centro desta exposição. 
 
Em torno desta livraria serão apresentados outros 50 objetos, entre os quais se incluirão o primeiro livro 
legalmente impresso no Brasil, um par de chinelas Havaianas, a aplicação subversiva dos arcos do Palácio da 
Alvorada de Oscar Niemeyer num colégio português nos anos 1960 ou um filtro de água projetado no Brasil e 
vendido em todo o Hemisfério Sul. Juntas, estas perspetivas evidenciam os modos como o design tem sido 
empregue no Brasil para promover, defender ou questionar ideias de progresso, consumo, identidade, território, 
cidadania ou protesto, revelando tanto a especificidade do contexto local, regional e nacional do design brasileiro 
como a sua natureza cosmopolita – e o seu alcance universal. 
 
Curadoria de Frederico Duarte (Portugal) 
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MÚSICA 

IMPERIAL SILENCE: UNA ÓPERA MUERTA 
JOHN JOTA LEAÑOS (EUA)  
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
DE 9 A 11 DE NOVEMBRO 
QUINTA A SÁBADO ÀS 21H30 
 
Nascido nos territórios mexicanos dos Estados Unidos da América, John Jota Leaños cria as suas obras num 
universo mestiço e multimédia, misturando imaginários americanos e mexicanos e usando técnicas/géneros tão 
diversos como teatro, desenho animado, arte pública e instalações.  Imperial Silence: Una Ópera Muerta é uma 
ópera folclórica multimédia que explora as normas culturais do silêncio e da morte, dando uma interpretação 
contemporânea, não só às tradições mexicana e xicana do Dia dos Mortos, como também à longa história de 
táticas de silenciamento de visões alternativas e dissidentes nos Estados Unidos da América: o “Silêncio Imperial.”  
Imperial Silence: Una Ópera Muerta acontece em quatro atos, cada um deles representando uma fase do ciclo da 
vida, contadas pelos muertitos: 
 
I: “Los ABCs ¡Qué Vivan los Muertos!”, uma introdução animada a propósito da guerra e do império 
II: “Deadtime Stories with Mariachi Goose and Friends,” uma animação que reexamina as rimas infantis da Mãe 
Ganso e culmina com a grande queda de Humpty Mariachi Dumpty 
III: “¡Radio Muerto!”, uma performance e uma animação de um esqueleto que viaja na estrada que vai para Mictlan, 
o submundo Azteca 
IV: “DNN: Dead News Network,” um noticiário feito por mortos, que expõe o silenciamento da dissidência e a 
propaganda feita pelas corporações ligadas aos meios de comunicação social 
 
Espetáculo em castelhano e em inglês com legendas em português. 
 
Encenação John Jota Leaños Musica Cristóbal Martinez e Mariachi Libretto John Jota Leaños e Sean Levon 
Nash Animação Ivan Wachter, Tony Coleman, John Jota Leaños, Luz Cabrales, Sean Levon Nash, Andrea 
Vargas, Kenyata Diabase e Scott Erwert Coreografia Joel Valentín-Martinez 
Bailarinos Ballet Folklórico Adereços John Jota Leaños, Norberto Martínez e Joel Valentín-Martinez 
Iluminação e Direção técnica Margaret Nelson  
 
MASTERCLASS 
JOHN JOTA LEAÑOS (EUA)  
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
SÁBADO 11 NOVEMBRO 

 
Nesta masterclass para artistas e investigadores de todas as áreas artísticas, John Jota Leaños partilha algumas 
das suas práticas como artista de intervenção, nas áreas das artes digitais, instalação, arte pública e performance. 
Leaños tem criado a sua obra na fronteira cultural entre Califórnia e México, tendo sido apresentada em festivais de 
cinema e museus como Sundance Film Festival, Whitney Biennial, San Francisco Museum of Modern Art, Museum of 
Contemporary Art de Los Angeles e Museum of Contemporary Art de Chicago. Foi artista em residência no Center 
for Chicano Studies na Universidade de Califórnia, Santa Barbara, e no Center for Arts in Society na Carnegie Mellon 
University. De momento, é Professor Assistente de Documentação Social na Universidade de Califórnia, Santa Cruz. 
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DANÇA 

CHACONNE DE JOSÉ LIMÓN + NOVA CRIAÇÃO DE 
ISRAEL GÁLVAN 
CNB – PROGRAMA SUL-AMERICANO 
TEATRO CAMÕES 
DE 9 A 12 E DE 16 A 19 DE NOVEMBRO 
 
A Companhia Nacional de Bailado integra a programação de Passado e Presente – Lisboa, Capital Ibero-americana 
de Cultura 2017 com um programa composto por duas peças em estreia.  
 
A primeira, Chaconne, é da autoria de José Limón (1908-1972) – coreógrafo mexicano radicado nos EUA). Este solo, 
criado para si próprio, em 1942, ao som da icónica partitura de Johann Sebastian Bach, constitui ainda hoje um 
enorme desafio para qualquer intérprete. A exigência técnica, ligada a uma profunda espiritualidade interpretativa 
e à subtileza musical inerente à partitura, são um conjunto de qualidades que só grandes bailarinos conseguem 
reunir. 
 
A segunda é uma encomenda ao sevilhano Israel Galván (1973) que, trabalhando pela primeira vez com a 
Companhia, criará um solo para o bailarino Carlos Pinillos. Galván é um bailador e coreógrafo que se impôs na 
cena internacional da dança contemporânea, pela reinvenção que soube imprimir ao flamenco. Galván é artista 
associado do Théâtre de la Ville, em Paris e do Mercat de les Flors, em Barcelona. 
  
 
TEATRO 

AMÉRICA LATINA (TÍTULO PROVISÓRIO) 
MALA VOADORA (PORTUGAL) 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DE 9 A 19 DE NOVEMBRO 
 
Os líderes políticos, tal como todas as outras pessoas, têm um quotidiano que não é abstrato, mas antes feito de 
relações de proximidade com aqueles que os rodeiam. Podem ter (assim se espera) convicções relativas à 
transformação do mundo, mas é ao nível das relações pessoais que têm uma vida, não apenas pessoal, mas 
política (onde o seu ego se projeta de modo mais direto). Há o público e o privado. Há a História e os pequenos 
enredos do exercício quotidiano do poder. Neste projeto, a Mala Voadora contrapõe estas duas dimensões da 
performance política, centrando-se contudo naquilo que de mais prosaico há nas nossas vidas, recorrendo, para 
isso, à manipulação de cenas de telenovelas latino-americanas. 
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EXPOSIÇÃO 

ARTE E COLEÇÕES 
GEOGRAFIAS CONTEMPORÂNEAS DO SUL 
MUSEU DE LISBOA 
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2017 A 8 DE JANEIRO DE 2018 
 
INAUGURA A 11 DE NOVEMBRO, SÁBADO, ÀS 17H00 
 
A encerrar a programação das exposições de Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura 2017, a exposição Arte e 
coleções - geografias contemporâneas do sul (título provisório) explora coleções privadas de arte contemporânea 
sediadas em Portugal, especialmente em Lisboa, focalizadas na produção comumente designada como ’latino-
americana‘.  
 
O enfoque pretende refletir trajetórias, critérios e idiossincrasias do colecionismo, para além das diretrizes do 
mercado de arte global. A proposta curatorial buscará entender a constituição de colecionismo privado, ativo e 
dinâmico, em Portugal, fora do circuito europeu e norte-americano, historicamente constitutivos das coleções 
nacionais. 
 
A exposição será concebida em dois capítulos interligados e concomitantes, nos dois espaços de exposições 
temporárias do Museu da Cidade - Pavilhão Branco e Pavilhão Preto - e contará com intervenções pontuais nos 
jardins. 
 
Curadoria Marta Mestre (Portugal) 
 
 
EXPOSIÇÃO 

SAURA: 10 ANOS DE “FADOS” 
MUSEU DO FADO 
DE 11 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 
DE TERÇA A DOMINGO DAS 10H00 ÀS 18H00 
 
INAUGURA A 11 DE NOVEMBRO, SÁBADO, ÀS 18H30 
 
Entre janeiro e setembro de 2007, Carlos Saura realizou, editou e estreou o filme que constituiu o fecho da sua 
trilogia da canção urbana. Depois de Flamenco e Tango, Saura embrenhou-se nos mistérios do Fado, encerrando 
assim uma história pela música que emergiu nos encontros e reencontros nas cidades costeiras do espaço ibero-
americano. Canções de ida e volta, como sempre gostou de chamar-lhes. Constituiu, pois, o reportório dessas 
canções. Chamou-lhes Fados porque entendeu que, ao contrário das suas congéneres espanhola e argentina, o 
género português encerrava mais universos e interpretações que resultavam da forma como a portugalidade se 
estendeu pelo planeta. É por isso importante revisitar, dez anos volvidos, esta viagem de Carlos Saura, através dos 
seus esboços, pinturas, desenhos, guiões e filmes, sobrevoando assim as culturas musicais sobre as quais se tinha 
debruçado antes e que o conduziram para a forma com que olhou o Fado. Será assim uma exposição em que várias 
artes de um mesmo artista se cruzam, para nos refazer o mosaico de uma viagem. 
 
Curadoria de Carlos Saura (Espanha) e Ivan Dias (Portugal) 
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CRIAÇÃO PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA 

PLATEIA ATLÂNTICA 
VÁRIOS ESPAÇOS DA CIDADE 
DE 20 A 26 DE NOVEMBRO 
 
A criação portuguesa contemporânea, em especial, nas artes performativas tem emergido nos últimos anos com 
propostas, trabalhos, autores e linguagens que se caracterizam por tentarem emergir de uma forma que tanto os 
diferencia do mainstream dos circuitos europeus como, em alguns casos, se distancia de gerações que lhes são 
anteriores. Tendo em muitos casos encontrado soluções de produção que viabilizam as suas realizações mesmo 
assim vivem num limbo permanente. E contudo muitos dos imaginários criados merecem ter uma visibilidade que 
faça justiça ao seu trabalho e à sua inventividade. Para saírem desta fragilidade necessitam de ter mais visibilidade 
internacional, encontrarem outros parceiros na Europa mas também em outras regiões culturais. Neste sentido o 
programa Passado e Presente – Lisboa, Capital Ibero-Americana de Cultura 2017, ancorado na CML, associa-se a 
outros espaços da cidade para apresentar obras da Criação Portuguesa Contemporânea numa plataforma de 
encontros com programadores internacionais e muito em particular latino-americanos e do sul dos EUA. 
Naturalmente que estão desde o início envolvidos o Maria Matos Teatro Municipal, o São Luiz Teatro Municipal a 
que se associaram a Culturgest, o Centro Cultural de Belém, o Teatro da Trindade, a Galeria Zé dos Bois e o Teatro 
Nacional D. Maria II, o Padrão dos Descobrimentos e o alkantara festival. 
  
 
FOTOGRAFIA 

8ª FEIRA DO LIVRO DE FOTOGRAFIA 
ARQUIVOS MUNICIPAIS DE LISBOA - ARQUIVO FOTOGRÁFICO 
DE 24 A 26 DE NOVEMBRO 
SEXTA DAS 17H00 ÀS 22H00 
SÁBADO E DOMINGO DAS 11H00 ÀS 23H00 
 
Nos últimos dez anos, tem-se verificado no Peru, o país convidado desta edição da Feira do Livro de Fotografia, um 
interessante investimento na arte contemporânea, em particular na fotografia. Assim, para além de proporcionar a 
exposição de livros de autor na área, a aposta da Feira incidirá igualmente em facultar a vinda de artistas e de um 
professor/curador que participarão nas conversas promovidas no seu decurso. Espera-se assim a presença de 
Nancy La Rosa, uma jovem artista que representa uma nova geração de artistas e desenvolve trabalho que inclui a 
vertente da fotografia; Roberto Huarcaya, artista de uma geração anterior que utiliza quase exclusivamente a 
fotografia. É professor de fotografia, editor da revista CDI do Centro de la Imagen y de Sueño de la Razón, revista 
latino-americana de fotografia e foi codirector da primeira Bienal de Fotografia de Lima; Jorge Villacorta, 
historiador, professor e curador, certamente a pessoa mais especializada em arte peruana e da América Latina. Já 
organizou e comissariou várias exposições de fotografia, histórica e contemporânea. É ainda o atual diretor da 
Bienal de Fotografia de Lima; Miguel Aguirre, artista que trabalha com fotografia e pintura, que tem um conjunto de 
trabalhos relacionados com as questões do arquivo pessoal e da memória colectiva 
 
Curadoria Inês Sapeta (Portugal) 
Parceria Lisbon Photobook Fair 
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TEATRO 

VIEJO, SOLO Y PUTO 
SERGIO BORIS  (ARGENTINA)  
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
DE 28 A 30 DE NOVEMBRO 
TERÇA A QUINTA ÀS 21H30 
 
Evaristo, o irmão mais velho, não terminou os estudos e trabalha na farmácia desde muito jovem. Daniel é o irmão 
mais novo. Acabou de se formar como farmacêutico e está a separar-se de Laura. Cláudio, o representante médico, 
é o namorado de Sandra e amigo de Evaristo. Trabalha na farmácia há 10 anos. Sandra, um travesti de 23 anos, é a 
namorada de Cláudio e a filha de rua de Yulia. Yulia é um travesti de 40 anos, que sempre protegeu Sandra desde os 
seus começos no travestismo e na prostituição. 
 
Depois de mais de uma década a estudar Farmácia e Bioquímica, Daniel chega à farmácia da sua família, gerida 
desde sempre pelo seu pai e por Evaristo, o irmão mais velho. 
 
Com Cláudio, o representante médico, e um par de travestis que costumam visitar a farmácia para receberem 
injeções de hormonas femininas, Daniel é o convidado de honra da noite. É nesta noite de sábado, iniciada com 
uma mistura de fármacos e hormonas injetadas, prosseguindo na discoteca Magic e acabando com pizza e cerveja 
quente, que o amor se enraivece furiosamente. 
 
Espetáculo em castelhano sem legendas. 
 
Encenação Sergio Boris Atores Patricio Aramburu, Marcelo Ferrari, Darío Guersenzvaig, Federico Liss e David 
Rubinstein Assistente de direção Jorge Eiro Assistente artístico Adrián Silver 
Assistente de adereços Estefanía Bonessa Adereços e cenografia Gabriela A. Fernández Assistente de cenografia 
Estefanía Bonessa Assessoria de maquilhagem Gabry Romero Iluminação Matías Sendón 
Sonoplastia Fernando Tur Fotografia Brenda Bianco Desenho gráfico Brenda Bianco Comunicação Simkin & 
Franco Produção Jorge Eiro e David Rubinstein 
 
 
LIÇÃO 

FALAS DA E SOBRE AS AMÉRICAS 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
DIA 2 DE DEZEMBRO 
SÁBADO ÀS 15H00 
 
Existe um mundo ibero-americano? O que é a América Latina de hoje? Tem ainda algum sentido falar de arte 
latino-americana? No final dos ciclos de seminários, lições, colóquios, espetáculos e exposições, será este o 
momento certo para refletir sobre as questões atrás enunciadas, agora à luz da experiência da receção e da 
materialização de todo o programa e, muito em particular, a partir das questões de representação e do que é 
percecionado nos conceitos, nos temas, nas expressões utilizadas, imprecisas certamente, ambíguas com certeza, 
com significados flutuantes.  
 
Para tanto é que este seminário seja realizado conjugando elocuções de investigadores da Europa, da América do 
Sul e de uma investigadora que é observadora permanente e ativa das Américas quer na universidade de Quito, 
quer em universidades dos EUA. 
 
Com Miguel Bandeira Jerónimo (Portugal), Catherine Walsch (EUA) e Gonzalo Portocarrero (Peru) 
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CINEMA 

MOSTRA DE CINEMA DAS AMÉRICAS CENTRAL, DO 
SUL, PORTUGAL E ESPANHA 
CINEMA SÃO JORGE 
DE 4 A 17 DE DEZEMBRO 
 
Com a curadoria de Carlos Nogueira (Portugal) e Teresa Toledo (Cuba), esta mostra de cinema será formada por 
uma escolha que parte de amplos critérios de seleção, na qual a qualidade foi a premissa fundamental. Trata-se de 
um conjunto de obras, de ficção e não-ficção, que se caracteriza pela multiplicidade de pontos de vista e pela 
reflexão estética. A mostra, cuja primeira edição data de 2010, inclui uma diversidade de propostas estéticas e 
narrativas, com uma forte presença de filmes que trabalham com a investigação da linguagem cinematográfica e 
que possuem um marcado acento autoral. Apresenta um cinema que, para oferecer novos imaginários, faz da 
apropriação de códigos de vários géneros, o seu ideário. E todas as obras são inéditas em Portugal. Trata-se de 
uma oportunidade única para conhecer de perto a riqueza criativa dos cineastas do mundo ibero-americano e 
algumas das obras mais notáveis da produção recente do seu cinema.  
 
Com a Casa da América Latina 
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PROGRAMAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO 
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O que acontece na rua é a essência de uma cidade, catalisador de mudanças e transformações. Há 20 anos que a 
EGEAC, através das suas actividades no espaço público, estimula a criação e promoção artística em Lisboa, 
investindo em projetos culturais que potenciam o diálogo entre a cidade e os seus públicos.  
 
Com o desafio de transformar Lisboa na Capital Ibero-americana da Cultura, procurámos potenciar cruzamentos e 
descobertas mútuas, que não se esgotem neste ano de celebrações. Partimos da ideia de travessia oceânica, de 
aproximação de margens, de territórios e de regiões, numa viagem para descobrir e redescobrir os rastos das 
vivências e imaginários comuns. Uma viagem onde a poesia das palavras ganha outros ritmos.  
 
Atentos à diversidade do universo latino-americano e das diásporas que residem em Lisboa, propomos uma 
programação multidisciplinar e democrática, que potencia novas centralidades na cidade e interpela os cidadãos. 
O programa desenvolve-se em torno de três momentos chave. Partimos das celebrações do 25 de Abril, 
homenageando figuras impares como Violeta Parra, e o património comum de resistência artística que inspirou e 
inspira ainda os movimentos de cidadania. Nas Festas de Lisboa, prosseguimos esta reflexão com momentos de 
partilha e cruzamento entre artistas e públicos, que se querem participativos e cúmplices. A programação de 
espaço público alastra ao Outono com o Festival Lisboa na Rua, em que a contemporaneidade convive em diversos 
territórios, com diferentes propostas das comunidades Lisboetas do universo da dança amadora e profissional.  
 
 
PROGRAMA DE RÁDIO 
CANTA VIOLETA PARRA 
MARÇO 
 
Canta Violeta Parra é uma homenagem à artista Chilena que em 2017 celebraria 100 anos. Reinventamos o 
programa de rádio onde a autora de “Gracias a la Vida” difundia a música tradicional chilena nos anos 50. No mês 
em que se celebra o dia da Mulher, os seus temas mais emblemáticos serão reinterpretados por várias artistas e 
cantautoras portuguesas.  
 
 
CONCERTO, CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO 
CANÇÕES PARA REVOLUÇÕES 
FESTEJOS DO 25 DE ABRIL 
 
No aniversário do 25 de abril, propomos uma conferência e uma exposição sobre resistência, e um concerto com 
uma orquestra sinfónica portuguesa, coro e combo ligeiro que reinterpreta canções de intervenção de José Afonso, 
Chico Buarque, Carlos Puebla ou Mercedes Sosa.  
 
 
DESFILE 
FESTIVAL DA MÁSCARA IBÉRICA 
4-7 MAIO 
 
Nesta nova edição do Festival que dá a conhecer a cultura ancestral da máscara, cerca de quatrocentos 
mascarados, caretos e gigantones dão a conhecer os rituais iniciáticos festivos que ainda hoje têm lugar na 
Península Ibérica. 
 
 
CONCERTO 
CONCERTO DE ABERTURA 
FESTAS DE LISBOA – 3 JUNHO 
 
As Festas de Lisboa arrancam com um concerto da Orquestra Gulbenkian, em que se revisitam as obras de Joaquín 
Rodrigo, Arturo Marquez, Silvestre Revueltas, Manuel de Falla e Heitor Villa-Lobos.  
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CONCERTO 
FADO NO CASTELO 
FESTAS DE LISBOA – 8, 9 E 10 DE JUNHO 
 
A segunda edição do Fado no Castelo será dedicada ao diálogo entre o Fado e o tango, o flamenco e o chorinho. 
Sonoridades distintas, unidas pela partilha de conhecidos intérpretes dos diferentes universos musicais.   
 
 
LEITURAS E CONCERTOS 
SOY LOCO POR TI, AMÉRICA  
FESTAS DE LISBOA – 15, 16, 17 E 18 DE JUNHO 
 
Espetáculos de música, leitura de textos, contos e poemas, inspirados pelo património literário latino-americano, 
com a participação de músicos vindos do Perú, Brasil, México e Uruguai.  
 
 
BAILE 
BAILE LATINO 
FESTAS DE LISBOA – 1 DE JULHO 
 
Seguindo a melhor tradição latina, as Festas de Lisboa terminam com um grande baile ao ar livre na maior praça da 
cidade. 
 
 
ARTE SONORA 
LISBOA SOA 
LISBOA NA RUA – SETEMBRO 
 
Depois de ocupar a Tapada das Necessidades, o Lisboa Soa volta a um jardim da cidade para apresentar obras 
sonoras de alguns dos mais originais artistas vindo do universo da América Latina.  
 
 
DANÇA 
DANÇAR A CIDADE  
LISBOA NA RUA – SETEMBRO 
 
Em Dançar a Cidade, os grupos e as comunidades que dinamizam o universo das danças latino-americanas em 
Lisboa organizam mini-bailes com música ao vivo, em locais inesperados. 
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SERVIÇO EDUCATIVO 
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Ao longo de todo o ano, os Serviços Educativos da Direção Municipal de Cultura e da EGEAC trabalharão 
articuladamente no sentido de promover o conhecimento, o pensamento e a reflexão em torno dos múltiplos 
programas preparados. 
 
Este trabalho desenvolve-se no sentido da aproximação dos diferentes públicos de Lisboa, públicos de diferentes 
idades e perfis, às temáticas de Passado e Presente e aos territórios da Ibero-américa. À semelhança do programa 
geral, o trabalho concentrar-se-á em quatro eixos: a questão Indígena, a questão das culturas Afrodescendentes; a 
questão das Migrações entre a Europa e as Américas; e a questão da criação Artística e do Pensamento 
Contemporâneo.  
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UMA CONSTELAÇÃO DE CRIAÇÕES  
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Por ocasião de Passado e Presente – Lisboa, capital ibero-americana de Cultura 2017, foi aberta uma linha de apoio 
especial no RAAML – Regulamento de Atribuição de Apoios no Município de Lisboa para integrar projectos 
independentes na programação. A este desafio responderam mais de cinquenta entidades e projectos, tendo sido 
seleccionados catorze. Estes projectos vêem enriquecer, por um lado, a programação preparada, e, por outro vêm 
alargar a plataforma de participação do sector neste projecto que se quer embebido na cidade. 
 
Assim e através desta iniciativa integram a programação: Artistas Unidos com Livrinhos de Teatro; Urban 
Sketchers com Lisboa – um ano a desenhar para o futuro 2017; Galeria Zé dos Bois com exposição Cartazes da 
OSPAAAL – Organização de Solidariedade dos Povos com os Povos da Ásia, África e América Latina (1966-1980); 
Colectivo de Curadores com a exposição de Los Carpinteros; Cineclube de Terror de Lisboa com O terror no 
universo ibero-americano, das origens à actualidade; Duplacena com FUSO; Teatro do Silêncio com A Sul; Xerém – 
Associação Cultural com Nem tanto a Sul, nem tanto a Norte; Gerador com Marcos Ibero-americanos; Associação 
Cultura e Cidadania com Festin – Mulheres no Cinema ibero-americano; PIN – Associação Portuguesa de 
Joalharia com Vinte e Três – exposição Joalharia Contemporânea de vinte e três países ibero-americanos em diálogo, 
com o acervo do Museu do Dinheiro; Espaço das Aguncheiras com A Actriz e o Medo; Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa com o colóquio Através, desde, para a América Latina – Redes, 
circulações e trânsitos artísticos dos anos 1960 à actualidade; e, finalmente, a Escola de Música do Conservatório 
Nacional com A Conferência dos Pássaros.  
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GASTRONOMIA 
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Cru e cozido, frio e quente. 
 
A alimentação tal como chegou  aos nossos dias na imensa diversidade de condimentos, apresentação, dietas, 
matéria cerimonial decorre de um longo processo de evolução da humanidade que começou no cru e atinge a sua 
história moderna com o cozido e do frio pôde, com a invenção do fogo, passar ao quente. Mas encerra um processo 
complexo que implica passagem do nomadismo ao sedentarismo, pelo menos episódico, técnicas agrícolas, de 
caça e de pesca, de seleção dos produtos com vista a aperfeiçoamento e eficácia nutritiva. E aqui se introduz as 
variáveis regionais, climatéricas, novas técnicas de confeção que haveriam de dar nomes a pratos, serem 
reclamadas como tradições locais e por vezes até confeções identitárias. 
 
Num ano em que várias regiões das Américas e da Península Ibérica são protagonistas na cidade de Lisboa, um 
enfoque especial será dado a muitos destes produtos identitários tanto na  10ª edição do Peixe em Lisboa, como 
nas iniciativas do Lisboa à Prova – Concurso Gastronómico. 
 

 
 

PEIXE EM LISBOA 
DE 30 DE MARÇOA 9 DE ABRIL 

 
A 10ª edição do Peixe em Lisboa terá lugar no renovado Pavilhão Carlos Lopes e terá como tema central a 
gastronomia ibero-americana, uma das mais ricas e dinâmicas do mundo e que muito tem vindo a evoluir nos 
últimos anos. Como de costume, as apresentações de chefes de cozinha entrecruzam-se com a descoberta de 
produtos, debates e jantares especiais. 

 
Um projecto da ATL – Associação de Turismo de Lisboa 

 
 
 

LISBOA À PROVA 
CONCURSO GASTRONÓMICO 

 
Lisboa à Prova - Concurso Gastronómico, acompanhará a par e passo a Passado e Presente, Lisboa Capital ibero-
americana de Cultura 2017. Um encontro permanente com os múltiplos sabores daqueles territórios e nas diversas 
iniciativas dos muitos e variados restaurantes de Lisboa, que os trabalham e os dão a conhecer.  
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Passado e Presente - Lisboa, capital ibero-americana de cultura 2017 é uma iniciativa da 
UCCI e da Câmara Municipal de Lisboa, desenvolvida pela Direcção Municipal de Cultura, 
EGEAC e Secretaria-Geral, com coordenação geral da programação de António Pinto 
Ribeiro e a colaboração de: 

 
Parceiros Institucionais 
MINISTÉRIO DA CULTURA 
 
EMBAIXADA DA ARGENTINA 
EMBAIXADA DA COLÔMBIA 
EMBAIXADA DE ANDORRA 
EMBAIXADA DE ESPANHA 
EMBAIXADA DO BRASIL 
EMBAIXADA DO CHILE 
EMBAIXADA DO MÉXICO 
EMBAIXADA DO PANAMÁ 
EMBAIXADA DO PERÚ 
EMBAIXADA DE PORTUGAL NA ARGENTINA 
EMBAIXADA DE PORTUGAL EM ESPANHA 
EMBAIXADA DE PORTUGAL NA COLÔMBIA 
EMBAIXADA DE PORTUGAL NO BRASIL 
EMBAIXADA DE PORTUGAL NO URUGUAI 
CONSULADO DE PORTUGAL EM SÃO PAULO  
 

AICEP 
ATL – ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA 
FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP 
FUNDAÇÃO LA CAIXA 
FUNDAÇÃO ARPAD- SZÈNES VIEIRA DA SILVA 
IBERIA 
PÚBLICO 
RTP 
TAP 
 
 

APEL 
EL CORTE INGLÈS 
LISBOA À PROVA 
MAR – MUSEU DE ARTE DO RIO (BRASIL) 
PESTANA PALACE – BUENOS AIRES 

 
Parceiros de Programação 
ARQUIVOS MUNICIPAIS DE LISBOA 
ATELIER-MUSEU JÚLIO POMAR 
BLX – BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE LISBOA 
CASA DA AMÉRICA LATINA 
CASA FERNANDO PESSOA 
CINEMA SÃO JORGE 
EGEAC – ESPAÇO PÚBLICO 
GALERIAS MUNICIPAIS 
GAU – GALERIA DE ARTE URBANA 
GEO – GABINETE DE ESTUDOS OLISIPONENSES 
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 
MUDE – MUSEU DO DESIGN E DA MODA – 
COLECÇÃO FRANCISCO CAPELO 
MUSEU DA MARIONETA 
MUSEU DE LISBOA 
MUSEU DO ALJUBE 
MUSEU DO FADO 
PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS 
POLO CULTURAL – GAIVOTAS BOAVISTA 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

ARCOLISBOA 
CARPINTARIAS DE SÃO LÁZARO 
COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO 
FUNDAÇÃO LA CAIXA 
CTT 
FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO 
GALERIA MILLENNIUM BCP 
MAAT 
MUSEU ARPAD SZÈNES VIEIRA DA SILVA 
MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 
PÚBLICO 
P28 
RTP 
 
(EM PLATEIA ATLÂNTICA) 
ALKANTARA FESTIVAL 
CCB – CENTRO CULTURAL DE BELÉM 
CULTURGEST 
GALERIA ZÉ DOS BOIS 
TEATRO DA TRINDADE / INATEL) 
 

(EM TESTEMUNHOS DA ESCRAVATURA) 
ACADEMIA MILITAR 
ARQUIVO HISTÓRICO MILITAR 
ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 
ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA 
ARQUIVO NACIONAL TORRE DO TOMBO 
BIBLIOTECA DA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS 
BIBLIOTECA DA MARINHA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL 
CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 
CASA-MUSEU MEDEIROS E ALMEIDA 
SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA/ARQUIVO/MUSEU DE S. 
ROQUE 
MUSEU BORDALO PINHEIRO 
MUSEU COLEÇÃO BERARDO 
MUSEU DA FARMÁCIA 
MUSEU DA MARINHA 
MUSEU DAS COMUNICAÇÕES 
MUSEU DE ARTES DECORATIVAS 
PORTUGUESAS 
MUSEU MILITAR 
MUSEU NACIONAL DA MUSICA 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 
MUSEU NACIONAL DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA 
NATURAL E DA CIÊNCIA 
MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 
MUSEU NACIONAL DO TEATRO E DA 
DANÇA 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 
MUSEU NACIONAL DOS COCHES 
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 
SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 
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