MAIO NO MUSEU DE LISBOA
MAY AT THE MUSEUM OF LISBON

Ciclo de Conversas | Talks
4, 18/05 | Museu de Lisboa - Palácio Pimenta
Vista de Lisboa do Castelo de Weilburg - a
Cidade ao tempo de Filipe III de Espanha
4 de maio, 18h | Museu de Lisboa - Palácio
Pimenta
Pedro Flor e João Portugal
18 de maio, 18h | Museu de Lisboa - Palácio
Pimenta
Fernanda Olival e Renata Araújo

Leitura encenada | Staged Reading
13 -14/05, 21h30 | Museu de Lisboa - Teatro Romano
A comédia A Paz apresentada por
Aristófanes nas Dionísias Urbanas de 421
a.C. O contexto era o da Guerra do
Peloponeso e a iminência de um tratado
de paz.
Trigeu, lavrador, que vivia na Ática,
cansado da guerra e da destruição por
ela causada, sobe ao Olimpo montado
num escaravelho gigante para perguntar
aos Deuses qual a causa dos males que
afligiam a Grécia. No Olimpo encontra a
Paz enterrada no fundo de uma caverna.
Com a ajuda do Coro e de Hermes, traz a
Deusa de volta à terra e Paz é libertada e
celebrada e todos ficam contentes,
excepto os que beneficiam com a guerra,
os fabricantes e comerciantes de armas.
Silvina Pereira

Tronos de Santo António | Saint Anthony’s Thrones
Museu de Lisboa - Santo António

O Museu de Lisboa – Santo António disponibiliza a partir de 15 de maio as
estruturas de tronos que devem ser decoradas e apresentadas nos dias 4 e 5
de junho e depois permanecerão em exposição durante todo o período das
festas da cidade.
As inscrições devem ser feitas até dia 15 de maio no Museu de Lisboa Santo António ou através da ficha de inscrição (www.festasdelisboa.com)
The Museum of Lisbon - Saint Anthony showcases from May 15th the thrones’
structures which will be decorated and presented in the 4th and the 5th of
june. They will remain on display throughout the period of “Festas de Lisboa”.
Registrations until 15th of may at the Museum of Lisbon - Saint Anthony.

Dia Internacional dos Museus | International Museum Day
13 - 22/05, | Museu de Lisboa

Palestra - João Pimenta | Lecture - João Pimenta
31/05, 18h | Museu de Lisboa - Teatro Romano
A Palestra deste mês
tem como tema:
Contributos para o
estudo da cidade de
Olisipo em época
romana republicana: os
dados do teatro.

Das reservas para si… | From the museum storage to you…
Sabe o que são pederneiras?
A partir de maio expõem-se peças que se encontram em reserva. Desta vez
escolhemos duas pederneiras para as mostrar, temporariamente ao público. Pode
admirar o talhe cuidadoso destas peças, perceber a sua função e como seriam
usadas.
Do you know what are Harper’s Ferry?
From May onwards, specially reserved pieces will be exposed. We have chosen two
Harper’s Ferries which will be exposed temporarily to the public. You can admire the
details, understand their function and how they would have been used years ago.

EM ABRIL ACONTECEU… | LAST MONTH’S EVENTS
Abertura Galerias Romanas | Roman Galleries
Entre os dias 15 e 17 de abril, por ocasião das
comemorações do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios, as Galerias Romanas da
Rua da Prata estiveram abertas ao público.
Contou-se com a visita de mais de 3 mil
pessoas.
As a celebration of The International Day of
Monuments and Sites, the Roman Galleries
were open to the public and 3 thousand
people visited it.

Lápis e cadernos Museu de Lisboa | Pencils and notebooks
O Museu de Lisboa já tem lápis e cadernos e podem ser adquiridos nas lojas dos vários núcleos.
The Museum of Lisbon’s pencils and notebooks are available on the shop of each sites.

horário | opening hours

Museu de Lisboa

Palácio Pimenta

Santo António

Teatro Romano

Casa dos Bicos

3ª a dom | 10h - 18h
from tuesday to sunday
| 10 a.m to 6 p.m

3ª a dom | 10h - 18h
from tuesday to sunday
| 10 a.m to 6 p.m

3ª a dom | 10h - 18h
from tuesday to sunday
| 10 a.m to 6 p.m

2ª a sáb | 10h - 18h
from monday to saturday
| 10 a.m to 6 p.m

Siga-nos no Facebook: Museu de Lisboa

Torreão Poente

3ª a dom | 10h - 18h
from tuesday to sunday
| 10 a.m to 6 p.m
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