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NA NOSSA SEDE

A pedido do CNC, a Câmara Municipal 
de Lisboa realizou em 2017 obras de 
conservação no seu edifício do Largo do 
Picadeiro, nomeadamente na cobertura 
e na estrutura da galeria. A Galeria 
Fernando Pessoa está de novo em pleno 
funcionamento, com melhores condições 
que realçam a beleza daquele espaço.

dos temas abordados para comemorar 
os 50 anos do Maio de 68. Esteja atento, 
no nosso site, ao programa destas 
sessões que serão coordenadas por 
Miguel Serras Pereira.

de seleção e acompanhamento  
dos bolseiros.  As bolsas a atribuir 
dirigem-se a jovens residentes  
em Portugal, de idade não superior  
a 30 anos que tenham já apresentado 
publicamente um trabalho na área  
em que concorrem.
Em 2018 as áreas contempladas são  
as Artes Visuais e Artes do Espetáculo.

Meio século depois dos dias em que  
ser realista era exigir o impossível,  
o Centro Nacional de Cultura propõe 
para maio conversas onde política, 
cultura, música, media serão alguns  

Está aberto até 2 de maio mais um 
concurso das Bolsas Jovens Criadores. 
Trata-se de uma iniciativa apoiada 
pelo Instituto Português do Desporto 
e Juventude que tem como objetivo 
estimular o trabalho criativo dos jovens 
nas diversas áreas das Artes e das 
Letras, competindo ao Centro Nacional 
de Cultura a gestão do processo  

BOLSAS JOVENS CRIADORES

DISQUIET 
2018 

O CNC prepara-se para acolher mais 
uma edição do Programa Literário 
Internacional DISQUIET. Cerca de uma 
centena de escritores norte-americanos 
e também de língua portuguesa 
participarão na edição de 2018  
que será desenvolvida em Lisboa,  
entre 1 de julho e 13 de julho de 2018,  
e também nos Açores, entre 14 e 23  
de julho, onde os escritores integrarão  
a Residência Literária (DIS)QUIET  
– AÇORES, que decorrerá em diversos 
locais da ilha de São Miguel. 
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sob a forma de Roteiros para peregrinos, 
visitantes e turistas que utilizem  
estes percursos pedonais, foi aprovada 

uma candidatura do CNC ao programa 
Valorizar – Programa de Apoio  
à Valorização Turística do Interior.

VIAGENS CNC 2018
OS PORTUGUESES  
AO ENCONTRO DA SUA HISTÓRIA
África Oriental: 
Tanzânia e Moçambique
25 de agosto a 8 de setembro 2017
 
O CNC prossegue a sua missão de 
redescoberta dos sinais portugueses 
semeados pelo mundo. No verão de 2018 
partirá para a Tanzânia e Moçambique, 
uma vez mais em parceria com o CHAM  
– Centro de Humanidades (Faculdade  
de Ciências Sociais e Humanas  
da Universidade Nova de Lisboa  
e Universidade dos Açores) e com  
o acompanhamento do especialista  
João Paulo Oliveira e Costa. 
A viagem inicialmente prevista incluía 
visitas no Quénia que, por motivos de 
segurança, foram retiradas do programa. 
Trata‑se de mais um percurso focado  
no legado português dos séculos XVI  
e XVII, que inclui visitas a locais  

como Zanzibar e Quíloa, na Tanzânia e, 
em Moçambique, a Ilha de Moçambique 
Vila de Sena e as cidades da Beira,  
e Maputo, passeando pelo Parque 

Nacional da Gorongosa. Consulte  
já o programa completo no nosso site  
e receba mais informações através  
do email hserra@cnc.pt.  

CAMINHOS DE FÁTIMA 

Em 2017 o CNC deu particular  
atenção à manutenção e sinalização 
dos Caminhos de Fátima, contando 
com parcerias no terreno (autarquias, 
instituições, voluntariado).  
Salienta‑se a manutenção do Caminho  
do Norte, no troço a partir do Porto, 
levada a cabo com muita eficiência  
e empenho por uma equipa de dezenas 
de voluntários liderados pelos dois 
Delegados do CNC para esse troço. 
Também no Caminho da Nazaré  
houve um particular cuidado  
no reavivar a sinalização e, em dois 
casos, procedeu‑se a uma ligeira 
alteração do percurso, melhorando  
o mesmo. Iniciou‑se a identificação  
do Caminho do Alentejo, no troço  
a partir de Évora, em parceria com  
a Ordem de Malta.
Em 2018, com o objetivo de produzir 
informação rigorosa e atrativa  

Caminho do Tejo
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EM NOME DO  
PATRIMÓNIO CULTURAL 

Lembramos os nossos sócios e amigos 
que o CNC passou a poder beneficiar  
da consignação equivalente a 0,5 %  
do IRS liquidado por quem queira  
ajudá‑lo, sem qualquer custo, nos termos 
Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares. Neste sentido, 
ao preencher a sua declaração de IRS, 
inclua no quadro 11 do Modelo 3  
o número de identificação fiscal  
(NIPC) do Centro Nacional de Cultura  
– 501 108 718, doando assim 0,5%  
do seu imposto sem qualquer custo.  
O CNC agradece o seu gesto!

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: 
UMA PRIORIDADE 
10 de maio | 18h00

As Artes na Educação são, há muito, 
consideradas um veículo privilegiado 
para assegurar na Escola espaços 
de liberdade, de manifestação da 
criatividade e inovação e do exercício 
da tolerância e solidariedade, valores 
incontornáveis na formação equilibrada  
e pró‑ativa das crianças e jovens.  
À volta deste tema, o CNC, em parceria 
com o Clube UNESCO de Educação 
Artística, promove uma série de tertúlias 
/encontros com personalidades  
de inquestionável mérito e reconhecidos 
pensadores em várias áreas do 
conhecimento. No próximo dia 10 de 
maio, terá lugar mais uma sessão deste 
ciclo, desta vez dedicada à Formação  
de Professores com a participação  
de Maria Emília Brederode Santos.

HOMENAGEM  
A SARA BENOLIEL
12 de abril | 18h30

No dia em que se comemoram 120 anos 
do nascimento de uma mulher que 
esteve acima do seu tempo, evocamos 
Sara Benoliel, médica e primeira 
mulher pediatra em Portugal, nascida  
em Borba, Manaus, em 12 de Abril  
de 1898, e adiante naturalizada 
portuguesa.
Sara Benoliel trouxe à luz a questão  
da puericultura, criou um jardim‑escola 
no Hospital Dona Estefânia,  
fundou a creche do “Auxílio Maternal”  
do Pessoal Feminino dos Hospitais  
Civis de Lisboa e publicou obras  
de elevada importância. 
A sessão de tributo reunirá duas 
comunicações: “Passeando pela 
Colina de Santana com Sara Benoliel”, 
apresentada por Célia Pilão, 
administradora hospitalar do Património 
Cultural do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, e “Do Amazonas a Lisboa: a vida  
de uma Sefardita Pioneira da Pediatria 
em Portugal”, pela escritora Miriam 
Assor – e, ainda, “jardim‑escola”,  
uma exposição de desenhos da autoria  
de Bárbara Assis Pacheco.

VAMOS MUDAR O MUNDO

O júri do concurso Vamos Mudar o Mundo 
reuniu no dia 28 de fevereiro e escolheu, 
por entre quase duas centenas de 
propostas recebidas, a ideia da autoria 
de Maria Augusta Babo, referente a uma 
plataforma virtual de difusão, adaptação 
e replicação de microexperiências em 
comunidade, as mais variadas e criativas.  
A vencedora terá ocasião de expor o seu 
projeto diretamente ao Secretário‑Geral 
das Nações Unidas, em Nova Iorque, 
e de o ver publicado na Revista EGOÍSTA.
Este concurso promovido pelo  
CNC tem o apoio da revista EGOÍSTA  
e o Alto Patrocínio do Presidente  
da República.

EXPO’98 

Vinte anos após a declaração pela  
ONU do Ano Internacional dos Oceanos,  
da realização em Lisboa da Expo 98  
cujo tema foi, precisamente,  
“Os oceanos um património para  
o futuro”, e da Declaração de Lisboa 
sobre o Oceano, o CNC integra  
um grupo de trabalho da sociedade 
civil que, assinalando este aniversário, 
pretende fazer o balanço de toda  
esta dinâmica.

BIBLIOTECANDO 

O Festival Bibliotecando em Tomar  
2018, ao qual o CNC se associa desde  
a primeira edição, terá lugar este ano  
nos dias 4 e 5 de maio no Complexo 
Cultural da Levada sobre o tema 
“Ética & Estética: leituras possíveis”. 
Brevemente poderá consultar  
o programa no nosso site.

Sara Benoliel por Bárbara Assis Pacheco
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PARCERIA CNC / TRYART

O Centro Nacional de Cultura e a Tryvel 
continuam a parceria para a organização 
de itinerários culturais. Neste âmbito 
estão programadas algumas viagens,  
das quais destacamos:

PALLADIO E O VENETO
8 a 13 de Maio
com: Anísio Franco

Pádua | Vedeleago | Vicenza | Vigardolo 
Caldogno | Lonedo di Lugo | Bassano del 
Grappa | Cricoli | Pojana Maggiore | Mira
Neste passeio propõe‑se a visita a grande 
parte das obras que o arquiteto, teórico 
e cenógrafo do Alto Renascimento criou, 

assim como outros que de perto foram 
marcados pela teoria artística palladiana.

PICASSO EM ESPANHA
19 a 23 de junho 2018
com: Pierre Léglise-Costa

Barcelona, Málaga, Madrid
A personalidade de Picasso domina a vida 
artística da primeira metade do século XX 
e bem além. Nenhum artista, digamos, 
desde Michelangelo, espantou, subjugou, 
criou polémica e incomparável admiração 
como Picasso. A sua obra – abrangendo 
todas as técnicas e disciplinas, da pintura, 
desenho, cerâmica, gravura, escultura,  
à tapeçaria – foi antecipadora e 
determinante para a história das artes.

(com ou sem marcação) da Fundação 
José Saramago e 10% de desconto  
nas livraria‑lojas de Lisboa e Azinhaga. 
Com o INATEL, a Fundação INATEL 
facultará aos sócios do CNC o acesso 
aos serviços por si disponibilizados, 
beneficiando da possibilidade de se 
inscreverem como associados da Fundação 
INATEL com isenção da respetiva jóia.

O CNC assinou recentemente dois novos 
protocolos que permitem aos seus sócios 
desfrutar de algumas regalias. Com  
a Fundação José Saramago, os sócios  
do CNC passam a poder beneficiar  
de um desconto de 20% de desconto  
nos bilhetes “Bilhete‑normal”,  
“Bilhete‑família”, “Bilhete Estudante”  
e “Entradas para grupos não escolares” 

BOSSA NOVA  
– 60 ANOS 
5 de junho | 18h30 
POR MANUEL MOTA

No Brasil, sempre houve “bossa”;  
antes de 1958 havia “bossa antes  
da bossa”. Mas nesse ano, e culminando 
um conjunto de experiências e 
combinações de ritmo e de melodia, 
“explode” aquele que veio a ser  
o estilo musical mais internacional  
de sempre da música popular brasileira.  
Tom Jobim e Vinicius de Moraes  
andavam às voltas com uma nova  
música, até que um dia em 1958,  
bate‑lhes à porta um baiano chamado 
João Gilberto. De cabelo comprido,  
e aspeto um tanto vagabundo,  
à época, trazia um violão debaixo  
do braço. A dupla mostrou a música 
– claro, “Chega de saudade” – e de 
imediato, João tocou‑a com uma batida 
nunca escutada até então. Tom e Vinicius 
exultaram. Era o que queriam!  
Nascia assim a bossa nova, rótulo  
que aliás João Gilberto sempre recusava  
usar, dizendo que ele apenas tocava 
“samba”.

NOVOS PROTOCOLOS, NOVAS REGALIAS 

João Gilberto

Vicenza, Teatro Olimpico
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[1] 
Exposição “Formas  
do Desejo, a cerâmica  
de Rafael na coleção do 
Museu Bordalo Pinheiro” 
sábado, 7 de abril 

A presente exposição destaca as mais 
originais e representativas peças  
de faiança de Rafael Bordalo Pinheiro 
(1846‑1905), pertencentes à coleção  
de cerâmica e de azulejo do Museu 
Bordalo Pinheiro.
A narrativa expositiva percorre três 
núcleos: as formas, funções e temas 
de cerca de 150 peças criteriosamente 
escolhidas pela sua originalidade  
e inovação. O visitante é convidado  
a refletir sobre conceitos como os de 
tradição e modernidade; criação artística 
e produção industrial; a construção de 
um gosto nacional. O azulejo, por sua 
vez, é apresentado como um conjunto 
diferenciado: assinalam‑se as questões 
formais e funcionais próprias desta 
tipologia de peças, destacando‑se  
as diferentes temáticas e de que modo 
elas se articulam com a restante obra 
artística de Rafael.

GUIA: Museu Rafael Bordalo Pinheiro
HORÁRIO: 10h00
DURAÇÃO: manhã 
LIMITE: 25 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Campo Grande,  
382

[2] 
Figuras do século XX  
do “Chiado pitoresco  
e elegante”
domingo, 8 de abril 

A relação entre a literatura e o espaço 
geográfico é primordial no contexto da 
análise literária e é por isso que vale  
a pena continuar estes itinerários pela 
“nobre cidade que no mundo facilmente  
é princesa”.  
Lugar por excelência da vivência burguesa 
e aristocrata lisboeta, o Chiado tem sido 
um local privilegiado de cultura, onde os 
escritores têm encontrado inspiração para 
os seus romances e os leitores têm podido 
identificar no mundo ficcional os hotéis,  
os restaurantes, as livrarias e as lojas  
de moda representados. 
Depois de termos visitado o “Chiado 
pitoresco e elegante” guiados por 
figuras do século XIX e termos ouvido 
as suas histórias, é chegada a vez de 
nos deixarmos conduzir por algumas 
personagens emblemáticas das primeiras 
décadas do século passado e de nos 
deixarmos envolver pelas suas narrativas, 
umas cómicas, outras dramáticas. 

GUIA: Paula Oleiro 
HORÁRIO: 10h00
DURAÇÃO: manhã 
LIMITE: 25 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Largo do Chiado,  
junto à estátua

[3] 
Património e Memória: 
Igrejas do Chiado 
sábado, 21 de abril 

O Chiado é lugar de conventos e igrejas 
que marcam a História da cidade  
de Lisboa e de Portugal.
Junto à Praça Luís de Camões podemos  
encontrar a Igreja de N. Sra. do Loreto: 
sucessora de uma outra construída 
aqui em 1518, pela comunidade 
italiana, dedicada a Nossa Senhora 

do Loreto e arrasada pelo terramoto 
de 1755, foi reconstruída com traçado 
de José da Costa e Silva. Em frente, 
visitamos a Igreja de N. Sra. da 
Encarnação: na fachada merecem 
realce as duas imagens provenientes 
da antiga Porta de Santa Catarina da 
muralha de D. Fernando e o medalhão 
com a representação do mistério da 
Encarnação. 
A história da Igreja de Nossa Senhora dos 
Mártires leva‑nos aos tempos do princípio 
da nacionalidade, quando D. Afonso 
Henriques conquistou Lisboa aos mouros, 
em 1147. Os ingleses montaram o seu 
arraial no local onde depois foi construída a 
primitiva Igreja de Santa Maria Mártires, aí 
tendo sepultura aqueles que deram a vida 
pela conquista de Lisboa. 
Tal como as anteriores, também a antiga 
Igreja do Santíssimo Sacramento, 
fundada em 1667 para sede da paróquia 
criada em 1584, ruiu com o terramoto. 
No novo plano urbanístico, a nova igreja 
seria construída no mesmo local, com  
a porta virada para a Rua Garrett mas  
a Irmandade do Santíssimo Sacramento 
opôs‑se, exigindo que a porta principal  
da igreja mantivesse a orientação antiga. 
Por fim, teremos ocasião de visitar a Igreja 
de N. Sra. do Carmo, sede da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Monte  
do Carmo, onde se encontram os restos 
mortais de São Nuno de Santa Maria.

GUIA: Guilherme d’Oliveira Martins
HORÁRIO: 10h00 
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 30 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Praça Luís de Camões, 
junto à estátua

[4] 
De Lisboa ao Barreiro 
domingo, 29 de abril 

Tendo como tema o caminho de ferro 
como meio de transporte sustentável, 
começamos nas estações fluviais do 
Terreiro do Paço, a antiga (no exterior) 
da autoria de Cottinelli Telmo e a atual, 
da autoria do Eng.º Miguel Correia Paes, 

2º Trimestre 2018 – Especial Ano Europeu do Património
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onde iniciamos a viagem de barco até 
ao Barreiro. Visitaremos a atual estação 
do outro lado do rio, bem como algumas 
instalações ainda da era do vapor.  
Este será mais um contributo para  
o conhecimento da importância destas 
infraestruturas do transporte ferroviário, 
da sua história enquanto monumentos, 
bem como da história dos lugares 
escolhidos para a sua construção.

GUIAS: Ana Sousa (CP), Paula Azevedo 
(IPPatrimónio) e Jorge Custódio
HORÁRIO: 9h30 
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 30 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Antiga Estação  
Sul e Sueste
Travessia de barco para o Barreiro

[5] 
Rota das Águas:  
Torres Vedras
sábado, 19 de maio 

Daremos continuidade a este itinerário, 
agora para conhecer locais emblemáticos 
dum território fértil banhado pelas águas 
do rio Sizandro e seus afluentes, cuja 
história está profundamente associada  
a esta temática. O Convento franciscano 
de Santo António do Varatojo, 
monumento nacional de notável valor 
artístico, destaca‑se pelo conjunto 
patrimonial gótico, manuelino e barroco, 
mas também pela sua mata centenária  
e verdejante. O Aqueduto de Torres 
Vedras, uma grande obra do século XVI 
com ampla sequência de arcadas,  
foi contruído para abastecer a cidade  
e, em particular, o manuelino Chafariz 
dos Canos. As Termas dos Cucos,  
com o seu ambiente caraterístico, 
assinalam a presença de águas curativas. 
Bem perto, ergue‑se o antigo Asilo Real 
da Runa, um grande edifício neoclássico 
enquadrado por um cenário natural  
e paisagístico concebido para propiciar 
descanso e recuperação dos militares  
ao serviço da coroa portuguesa.

GUIA: Helena Gonçalves Pinto 
HORÁRIO: 09h00 
DURAÇÃO: dia inteiro 
LIMITE: 45 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Entrecampos (em 
frente ao edifício da CML – Campo Grande, 25) 
Transporte; almoço 

[6] 
Lisboa Desconhecida:  
a Mouraria
terça, 22 de maio

A partir da Praça do Martim Moniz, vamos 
ter ocasião de descobrir os tesouros  
da Mouraria. A Capela de N. Sra. da Saúde 
foi construída em 1505, por iniciativa 
dos artilheiros da guarnição de Lisboa. 
Primeiro dedicada a São Sebastião, em 
1662 acolheu a imagem de Nossa Senhora 
da Saúde, tendo adquirido essa designação. 
Sofreu obras após o terramoto de 1755,  
no entanto, o portal atribuído a João 
Antunes é do início do séc. XVIII. 
O antigo Colégio dos Meninos Órfãos, 
fundado pela rainha D. Brites, mãe  
de D. Dinis, é uma das belezas mais 
escondidas de Lisboa, com os seus oito 
lanços de escadas forrados a azulejos 
rococó azuis e brancos, ilustrando cenas  
do Antigo e do Novo Testamento.  
De seguida vamos encontrar o antigo 
convento de Santo Antão‑o‑Velho, 
conhecido como Convento do Coleginho 
por ter albergado a primeira escola 
dos padres da companhia de Jesus. 
Terminamos este percurso na Igreja do 
Senhor Jesus da Boa Sorte. Construída 
em 1764, possui um Cristo Crucificado 
atribuído ao escultor Machado de Castro.  
A inscrição na fachada indica que  
“Esta ermida é da Irmandade dos irmãos 
da Boa Sorte e Via Sacra ano 1758”.

GUIA: Vítor Lourenço 
HORÁRIO: 14h 
DURAÇÃO: tarde 
LIMITE: 25 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Capela de N. Sra.  
da Saúde, Martim Moniz 

[7] 
Lisboa Vista do Tejo
domingo, 27 de maio 

Lisboa tem a sua origem ancorada no 
estuário do Tejo, o lugar onde a cidade 
se formou e desenvolveu. O rio faz parte 
da identidade desta metrópole ribeirinha 
e cosmopolita, tanto na sua relação com 
o interior do país como na ligação com o 
mundo. Implantada sobre colinas e vales, 
deste o núcleo fundador e ancestral do 
castelo sobre os cais, a cidade espraia‑se 
ao longo das margens, para oriente e para 
ocidente, numa extensa frente ribeirinha.  
Conhecer Lisboa e cada um dos seus 
bairros, a partir do rio, é a experiência  
que lhe propomos nesta visita.  
Na Caravela “Vera Cruz”, evocando  
a experiência dos antigos mareantes, 
deslocar‑nos‑emos no rio para conhecer 
a história, a beleza e a vida desta cidade 
única.

GUIA: Maria Calado e Rui Costa (Aporvela) 
HORÁRIO: 10h
DURAÇÃO: manhã 
LIMITE: 30 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Gare Marítima  
da Rocha Conde de Óbidos

[8] 
Campo de Ourique antigo
domingo, 3 de junho

Campo de Ourique antigo desenvolveu‑se  
a partir do século XVIII, num lugar 
ocupado por campos de cultivo a 
caminho de Campolide, onde tinham 
lugar as festas muito concorridas da 
Nossa Senhora da Piedade. O terramoto 
de 1755 chegou, nas suas destruições, 
próximo desta zona e por isso o dito 
“rés‑vés Campo de Ourique…”. A fama 
de segurança levou à progressiva 
urbanização a partir da Arrábida, de São 
João dos Bencasados e da zona fabril 
das Amoreiras. A Igreja de Santa Isabel 
e os quartéis de Infantaria, de Infantaria 

www.hortodocampogrande.com/loja
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16 e Sapadores de Caminhos de Ferro, 
marcaram o bairro.
Almeida Garrett e Guerra Junqueiro 
foram moradores de Campo de Ourique, 
como Bento de Jesus Caraça e Rómulo 
de Carvalho. Numa palavra, um bairro 
cheio de História e histórias.

GUIA: Guilherme d’Oliveira Martins 
HORÁRIO: 10h00
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 25 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Escola do Serviço  
de Saúde Militar; Rua Infantaria 16, 30

[9] 
Património e Memória: 
Alentejo de Ruben A.
sábado, 16 de junho

Continuamos a desenvolver o itinerário 
associado à memória de Ruben Andresen 
Leitão (1920‑1975) e da sua obra, 
agora no Alentejo, para visitar o Monte 
dos Pensamentos, nos arredores de 
Estremoz, uma das casas onde o escritor 
viveu, escreveu e recebeu os seus 
amigos. Neste antigo e genuíno monte, 
onde a família preserva o edifício  
e a memória viva, evocaremos o autor 
de “O Caranguejo”, “O Mundo à Minha 
Procura”, “O outro que era eu”,  
“A Torre de Barbela” e “O Adeus aos 
Deuses”. Conheceremos ainda outros 
locais inspiradores, com destaque  
para o Convento de S. Paulo da Serra  
de Ossa, edifício de valor histórico  
e artístico, o complexo conventual,  
onde se integram o claustro, a igreja  
e os notáveis painéis de azulejos 
setecentistas da autoria de Oliveira 
Bernardes e Gabriel del Barco.

GUIAS: Maria Calado e Paula Oleiro 
HORÁRIO: 8h30 
DURAÇÃO: dia inteiro
LIMITE: 45 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Entrecampos  
(em frente ao edifício da CML – Campo 
Grande, 25) 
Transporte; almoço 

[10] 
Palácio da Rocha  
dos Condes de Óbidos
quarta, 20 de junho 

Foi D. Vasco de Mascarenhas quem,  
no século XVII, teve a visão de construir 
um palácio no alto de um rochedo  
sobre o rio Tejo (depois chamado  
“Rocha do Conde d’Óbidos”), cujas 
escarpas desciam vertiginosamente  
em direção ao Tejo. Mais tarde,  
este nobre português, Vice‑Rei do Brasil 
e herói das Guerras da Restauração da 
Independência, tornou‑se o 1º Conde  
d’Óbidos. Os seus sucessores 
mantiveram a posse do palácio até  
ao século XX. O Palácio foi, finalmente, 
adquirido em 1919 pela Cruz Vermelha 
Portuguesa. Reconhecido em 1993  
como imóvel de interesse público,  
o Palácio que hoje acolhe a Cruz 
Vermelha Portuguesa tem um enorme 
valor histórico e artístico.

GUIAS: Guilherme d’Oliveira Martins  
e Francisco George 
HORÁRIO: 10h00 
DURAÇÃO: manhã 
LIMITE: 30 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Sede da Cruz Vermelha 
(entrada pelo Jardim 9 de abril, às Janelas 
Verdes)

[11] 
Viagem à Minha Terra:  
Bragança 
sexta a domingo, 29 de junho a 1 de julho 

Retomamos o ciclo “Viagem à Minha 
Terra”, agora com a Pintora Graça 
Morais, que nos recebe e acompanha 
nesta visita especial a Bragança. 
Conheceremos o património cultural, 
onde se destaca: o Centro Histórico com 
o núcleo medieval, o Castelo, o Domus 
Municipalis, a igreja de Santa Maria, a 
antiga igreja quinhentista da Companhia 
de Jesus, solares barrocos ou o Museu 
Abade de Baçal com as suas notáveis 
coleções de arte.
De realçar, ainda, o Museu Ibérico 
da Máscara e do Traje e os seus 
impressionantes caretos e o Centro  
de Fotografia Georges Dussaud, onde se 
expõe a obra deste fotógrafo francês que 
tão bem registou a realidade portuguesa. 
Momento essencial será a paragem  
no Centro de Arte Contemporânea Graça 
Morais, para conhecer este espaço 
projetado pelo arquiteto Souto Moura 
e participar na inauguração da nova 
Exposição de obras da pintora, que 
assinala os 10 anos de funcionamento 
deste equipamento cultural. Também 
com Graça Morais, ficaremos a conhecer 
lugares de memória associados às suas 
vivências na cidade, como ruas, cafés,  
o liceu e outros locais de referência.

GUIAS: Maria Calado e Graça Morais 
HORÁRIO: 8h00 
DURAÇÃO: três dias 
LIMITE: 45 pessoas 
LOCAL DE ENCONTRO: Entrecampos (em frente 
ao edifício da CML – Campo Grande, 25) 
Transporte; alojamento; 5 refeições 

PASSEIOS DE DOMINGO

O papel é um produto renovável e reciclável.  
Todos os papéis provenientes de florestas com gestão 

sustentável são ambientalmente responsáveis.

Se se inscrever num Curso em conjunto com um Passeio 
 beneficie de um desconto de 10% no total*

* Não acumulável com o desconto sénior ou jovem já aplicado nos cursos livres
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Cursos Livres

[A]CAMINHO DE 
FERRO E PATRIMÓNIO 
FERROVIÁRIO

Este Curso Livre pretende fazer  
uma abordagem integrada da história, 
da cultura, dos valores e dos bens 
ferroviários e do respetivo património 
cultural. Remontando à génese  
da revolução industrial e à inovação 
do fenómeno ferroviário, pretende‑se 
mostrar os caminhos percorridos  
da afirmação da identidade e memória 
material e social de um dos principais 
transportes da era da industrialização 

de carácter universal e dos seus efeitos 
económicos, sociais e culturais.

Sessão 1: Património, História e 
Cultura Ferroviária
Sessão 2: Documentação ferroviária 
 e os Ferroviários
Sessão 3: Material Circulante
Sessão 4: Arquitetura ferroviária. 
Paisagens ferroviárias

COORDENAÇÃO: Grupo de Investigação 
do Património Ferroviário/Associação 
Portuguesa de Arqueologia Industrial 
HORÁRIO: terças-feiras; das 18h30 às 20h 
DURAÇÃO: 4 sessões; de 8 a 29 de maio

SERVIÇOS
Serviços

1. Café No Chiado
do almoço à ceia, no interior ou na esplanada,  
um café literário
todos os dias das 10h às 2h

2. Galeria Fernando Pessoa
para almoços de negócios, para apresentação 
de produtos, para jantares de anos, ou para 
lançamentos de livros, com ou sem catering.

3. Ciber ‑Chiado
uma ligação ao mundo num ambiente  
de requinte português  
de segunda a sexta das 10h00 às 18h00

4. Residência de artistas
“apartamentos de charme” no Chiado  
(mínimo 1 semana máximo 2 meses)

5. Acolhimento VIP para Estrangeiros
Para Empresas e Embaixadas
Serviço de visitas em Lisboa e fora de Lisboa  
com guia de turismo cultural especializado   
(francês / inglês)
 
6. Introdução à Língua e Cultura 
Portuguesa para empresários 
estrangeiros
Programa de cursos de língua  
e cultura portuguesa de curta e media duração 
para quadros de Empresas  
e Embaixadas

7. Loja Atelier 55
mesmo ao lado do CNC um espaço de acolhi-
mento para turistas, onde pode encontrar  
as nossas edições e peças únicas, artesanato 
e mobiliário português

8. Gabinete de Tradução
de e para várias línguas, rápido e com qualidade

9. Lisbon Walks
passeios a pé, para portugueses e estrangeiros, 
guiados em várias línguas

10. Gincanas para Crianças
para escolas e aos sábados  
mediante inscrição

Museu Nacional Ferroviário
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2.º Trimestre 2018
Regras para Marcação de Passeios

Tabela de Preços – Passeios e Cursos

PASSEIOS DE DOMINGO

PASSEIO DATA Preço

[1] Exposição “Formas do Desejo” – Museu Rafael Bordalo Pinheiro 07 abril 15 €

[2] Figuras do do séc. XX do “Chiado pitoresco e elegante” 08 abril 10 €

[3] Património e Memória: Igrejas do Chiado 21 abril 15 €

[4] De Lisboa ao Barreiro 29 abril 25 €

[5] Rota das Águas: Torres Vedras 19 maio 65 €

[6] Lisboa desconhecida: a Mouraria 22 maio 10 €

[7] Lisboa Vista do Tejo 27 maio 35 €

[8] Campo de Ourique antigo 3 junho 15 €

[9] Património e Memória: Alentejo de Ruben A. 16 junho 75 €

[10] Palácio da Rocha dos Condes de Óbidos 20 junho 15 €

[11] Viagem à Minha Terra: Bragança 29 jun a 01 jul  310 €

* suplemento single 55 €   

CURSO LIVRE

 CURSO Nº DE SESSÕES ADULTO [ S | NS ] ‹ 25 OU › 65 ANOS [ S | NS ]

[A] CAMINHO DE FERRO E PATRIMÓNIO FERROVIÁRIO 4             72 € | 86,40 € 57,60 € | 70 €

[ S ] Sócio    [ NS ] Não Sócio

• As reservas podem ser feitas pessoalmente ou pelo telefone  
213 466 722, a partir das 11h do dia 28 de março.

• A partir do dia 2 de abril os sócios poderão inscrever-se por telefone 
durante a semana anterior a cada passeio, no caso de haver vagas.  

• Os passeios são atribuídos por ordem de inscrição e os pagamentos 
deverão ser feitos até ao dia 2 de abril.

• Os sócios-participantes nos Passeios devem sempre comparecer 
no local de partida com antecedência, de maneira a não pôr em 
causa os horários estabelecidos.      

Números de coNtacto No dia dos passeios:  
965 271 877 ou 969 082 566

Caro(a) Sócio(a)

O Centro Nacional de Cultura vem chamar a atenção para as regras 
de marcação dos passeios, designadamente no que diz respeito aos 
prazos de pagamento e a confirmação da participação nas atividades. 
Assim, seremos rigorosos na aplicação da regra da confirmação do 
passeio apenas com o pagamento integral (no caso dos passeios 
de meio dia ou de um dia) e de um sinal de 50% no ato da inscrição 
e o restante com 15 dias de antecedência (no caso dos passeios 
de fim de semana). OS SÓCIOS QUE NÃO EFETUAREM O PAGAMENTO 

ATEMPADAMENTE NÃO SÃO AVISADOS DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES. NO CASO 

DE PASSEIOS ESGOTADOS A FALTA DE PAGAMENTO IMPLICA A PERDA DA VAGA . 

Apenas nos passeios de meio-dia poderão ser admitidos sócios 
sem inscrição prévia, ficando sempre sujeitos à existência de 
vagas e sendo o respectivo pagamento feito no local do passeio.
Os pagamentos dos passeios poderão fazer-se no CNC, por cheque 
enviado por correio, por multibanco ou por transferência bancária 
para o IBAN PT 50 0033 0000 0002 3009 9530 5 - Millennium BCP, 
sendo neste caso obrigatório enviar documento comprovativo por 
correio ou email (info@cnc.pt).

VERIFIQUE SE TEM AS SUAS QUOTAS EM DIA



Descobertas
n.º 2, Ano XI  ‑ Nova série

DEPÓSITO LEGAL N.º: 282 473/08

N.º REGISTO ERC: 125 483

PROPRIEDADE / ADMINISTRAÇÃO / REDAÇÃO: CNC

DIRETORA: Maria Calado

DESIGN: Atelier B2

IMPRESSÃO: Multitipo - Artes Gráficas Lda, 
Rua Sebastião e Silva, 19, 2715-311 Queluz

TIRAGEM DESTE N.º: 1.600 exemplares

PERIODICIDADE: 3x/ano (Janeiro, Abril e Outubro)

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CNC Lisboa
Rua António Maria Cardoso, n.º 68 | 1249 -101 Lisboa
TEL: +351 213 466 722 | FAX: +351 213 428 250
E -MAIL: info@cnc.pt
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 2.ªs a 6.ªs feiras
das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00

CNC Porto
Palacete Viscondes de Balsemão
Pça. de Carlos Alberto, n.º 71 | 4050 -157 Porto
TEL: +351 213 466 722 | FAX: +351 213 428 250
E -MAIL: info.porto@cnc.pt 

O Estatuto Editorial  
de Descobertas encontra-se 
publicado no nosso site

HOMEPAGE: www.cnc.pt
FACEBOOK: www.facebook.com/centronacionaldecultura
TWITTER: www.twitter.com/cncultura
PORTAL E -CULTURA: www.e -cultura.pt

O CNC gostaria de entrar  
em contacto consigo mais vezes. 
Envie -nos do seu e -mail uma mensagem para  
lmendes@cnc.pt com o seu nome e número de sócio  
para que registemos o seu endereço eletrónico,  
ou devolva -nos este boletim por correio ou fax:

Nome:
N.º sócio:
Endereço eletrónico:

Rua António Maria Cardoso, 68 – 1249 -101 Lisboa  - Fax 213 428 250 

C
A

SO
 N

ÃO
 SEJA

 EN
TR

EG
U

E AO
 D

ESTIN
ATÁ

R
IO

 
É FAVO

R
 A

SSIN
A

LA
R

 A
 R

A
ZÃO

 C
O

M
 X E D

EVO
LVER

❏
 D

esconhecido 
❏

 Endereço Insuficiente 
❏

 A
usente 

❏
 Falecido

❏
 N

ão R
eclam

ado 
❏

 R
ecusado 

❏
 Encerrado 

❏
 M

udou-se 

R
ua A

ntónio M
aria C

ardoso, 68 • 1249-101 LISB
O

A


	Untitled



