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DOUTORAMENTO – ANO LECTIVO 2016/2017 - 2º SEMESTRE 
 
 

SEMINÁRIO BELAS-ARTES II (CONFERÊNCIAS)  
 
 
 
 

 
CONFERÊNCIAS DE PINTURA 

 
Dia 16 de Fevereiro (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h  

 
 

 

RUI SERRA – Das 14 h às 15.30 h 
 
REGRESSUS AD UTERUM 
 
O atelier materializa o ‘espaço mental’ que o artista ocupa sempre que pensa Pintura. Pode 
ser visto como o espaço onde o autor surge na condição de entidade que permite o 
adequado nascimento de novas obras. Mas também se pode pensar o atelier como um 
espaço de meditação, de contemplação e de introspecção, em tudo semelhante à 
experiência vivida pelos espectadores no interior dos museus, ou seja, como centro ou 
espaço vital (interior e abrigado) onde o cosmos nasce do caos. Nesse sentido, toda a 
dimensão mítico-simbólica vivida dentro do atelier constitui-se como uma realidade à parte, 
onde a espiritualidade do pintor é colocada em questão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atelier / Espiritualidade / Pintor 
 

 
PEDRO FORTUNA – Das 15.30 h às 17 h  
 
(IM) PRESSÃO PRIMÁRIA 
 
A pasta cerâmica tem uma natureza física mutável e versátil que acções diferenciadas e 
distintas marcas (impressas) exploram com consequências imediatas. A um tempo gesto 
mecânico e replicativo, torna-se muitas vezes gesto heurístico que vence a separação entre 
o autor e a matéria. A impressão na pasta marca um poder ligado ao autor, mas igualmente 
uma criação livre do tempo e tendencialmente anacrónica, possibilitando novos elementos 
na cadeia discursiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cerâmica / Impressão / Heurística. 
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HUGO FERRÃO – Das 17 h às 18.30 h  
 
A REVELAÇÃO DO ESPAÇO SAGRADO ATRAVÉS DAS IMAGENS PICTÓRICAS DE 
MAURICE DENIS  
 
O pintor Maurice Denis (1870-1943) aprendizagem e contexto artístico parisiense fim de 
século XIX. Influências dos Nazarenos e Pré-Rafaelitas. O pensamento tradicional e 
modelação do imaginário dos Nabis, mitos e rituais. A Arte como santificação da natureza. 
A mulher como anunciadora da espiritualidade. O primitivismo cristão como «teatro da alma» 
e a sua revelação através da visibilidade das imagens pictóricas. O Neo-tradicionalismo 
(1890) provocador do imaginário místico, esotérico e simbólico. A sacralização vivência do 
quotidiano como temática de pintura. O pintor como instaurador das narrativas visivas 
reveladoras da imagem de Deus. O «Priorado», Museu Maurice Denis em Saint-Germain-
en-Laye, memória, legado e construção de um chão-atelier como espaço sagrado. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pintura / Nabis / Neo-tradicionalismo / Espaço-sagrado 
 

 

 
JOÃO PAIS – Das 18.30 h às 20 h 
 
PARADIGMAS DA REPRESENTAÇÃO: O MUNDO SENSÍVEL COMO REFERENTE E, 
OU, A PROCURA DA SUA SUBLIMAÇÃO 
 
No seminário pretendemos levantar interrogações sobre o território da representação e seus 
limites. O que podemos entender como representação? Qual o grau de 
legibilidade/comunicação de uma imagem?  
Abordaremos os conceitos de Platão, Aristóteles e Wittgenstein sobre o grau de 
necessidade e eficácia das imagens enquanto parte de um conceito plural de 
linguagem/linguagens. 
Reflectiremos sobre o sublime no mundo e sobre a procura de representação simbólica de 
uma supra-realidade que comtemple uma componente abstracta da representação. 
Exemplificaremos através de um percurso vários tipos de representação tendo em 
consideração a noção da estrutura semiológica inscrita e passível de entendimento a partir 
do referente mundo. Apresentaremos como paradigmas exemplos de vários artistas.  
Interrogar-nos-emos de que modo podemos considerar a componente abstracta da 
representação simbólica.  
Finalmente, o pintor Mondrian será referenciado pelo percurso que iniciou nos domínios da 
figuração e o modo como caminhou progressivamente para uma abstração hermética, 
exigindo do observador uma informação filosófica complementar à linguagem pictórica por 
ele utilizada.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Representação / Realidade e supra-realidade 
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CONFERÊNCIAS DE CIÊNCIAS DA ARTE 

Dia 23 de Fevereiro (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h  
 

 
MARGARIDA CALADO – Das 14.00 h às 15.30 h 
 
MULHERES ARTISTAS - ALGUMAS REFLEXÕES 
Será dada uma breve história e contextualização das mulheres na história da arte e será 
feita uma reflexão acerca das razões pelas quais elas foram até ao séc. XX pouco 
mencionadas. Depois será feita uma comparação da situação em Portugal a nível de ensino 
e publicações sobre mulheres, a temática abordada por algumas artistas em confronto com 
algumas da Europa e USA. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres artistas / Historiografia da arte / Ensino artístico. 
 

 
EDUARDO DUARTE – Das 15.30 h às 17 h  
 
ESTÁTUAS EQUESTRES EM PORTUGAL 
Este tema será essencialmente balizado entre a Estátua Equestre de D. José I (1775), de 
Machado de Castro e a D. Afonso Henriques (1984), de Gustavo Bastos. Entre estas, 
registam-se as de S. Longuinhos, em Braga, D. Pedro IV, D. João IV, Ferreira do Amaral, 
Mouzinho de Albuquerque, Nuno Álvares Pereira, D. João I, D. João VI e Vímara Peres. 
Duas estátuas equestres serão ainda referidas: a de Domingos Joanes e de D. João I, entre 
outras.  
Os aspectos formais, tecnológicos e iconográficos das esculturas serão abordados; também 
as continuidades e as rupturas presentes neste percurso escultórico serão necessariamente 
apontadas, exploradas e discutidas.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Escultura Portuguesa / Estátuas Equestres / Iconografia. 
 

 
FERNANDO ROSA DIAS – Das 17 h às 18.30 h 
 
«A CONQUISTA DO MUNDO COMO IMAGEM» – EM TORNO DA GRAVURA DO 
RINOCERONTE DE DÜRER   
Propomos através da iconográfica gravura do Rinoceronte de Dürer uma leitura das 
diferentes camadas de sentido cultural relativas a uma imagem, entendo-a como ícone de 
uma encruzilhada de mudanças de paradigmas entre o fim da medievalidade e o advento 
da modernidade, ao que Heidegger definiu como  «a conquista do mundo como imagem». 
Entre o bestiário medieval e o desejo de ilustração científica, esta imagem é também marca 
da recente reprodutibilidade e de uma nova dimensão pública, da captação de um animal 
exótico como símbolo da conquista e exploração de novos mundos, ou ainda do valor 
diplomático do animal enquanto imagem ao serviço do jogo de exibição das cortes barrocas. 
Propõem-se estes entendimentos enquanto marcas de um tempo de emergência de um 
novo poder da imagem na relação do homem com o mundo abrindo um tempo de ouro da 
necessidade e função cultural da imagem. 
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JOÃO PENEDA – Das 18.30 h às 20 h 
 
IMBRICAÇÃO ENTRE ESTÉTICA E ÉTICA 
 
O nosso propósito será procurar definir estética (αἴσθησις) e ética (ἦθος), reflectindo ao 
mesmo tempo sobre a sua articulação. Partiremos da tradição filosófica e do contributo de 
outras áreas com o objectivo de equacionar a proximidade e a interligação entre o sentir e 
o dever, assim como também aquilo que os condiciona. Vamos ainda recorrer a exemplos 
emblemáticos da história de arte para pensar e ilustrar a imbricação entre estas duas áreas 
essenciais e, em especial, o que sentimos internamente que deve ser feito na vida em geral 
e na arte em particular; por exemplo quando se fala de impulso criativo e de inspiração 
interna. Terminaremos com uma discussão sobre a relação da prática artística, sobretudo 
na sua vertente deontológica, com a ética em geral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estética / Ética / Condição humana / Arte 
 

 

 
CONFERÊNCIAS DE CIÊNCIAS DA ARTE 

Dia 2 de Março (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h  
 

 
JOSÉ CARLOS PEREIRA / JOANA TOMÉ – Das 14 h às 15.30 h 
 
PROJETOS CARTOGRÁFICOS DE UMA GENEALOGIA DO FEMININO NA ARTE 
CONTEMPORÂNEA PORTUGUESA 
 
Propõe-se um perscrutar de modos transgressivos e subversivos de produção de 
conhecimento sobre o objeto artístico, a sua ligação à materialidade e ao corpo, e a sua 
relação intertextual (sujeito-texto-contexto) com o que lhe é exterior. Abordando a arte criada 
por mulheres no contexto português moderno e contemporâneo, pensam-se possibilidades 
cartográficas nas quais as obras se tomam pontos de rizoma, de ligações múltiplas entre si 
– plurais pontos de confluência e de fuga. Subvertendo um modelo historiográfico que se 
edifica sobre a linearidade (temporal e geográfica) e a estratificação da produção artística 
em movimentos de base na identificação do mesmo e na exclusão do Outro – da legitimação 
de artista masculino-branco-ocidental em artista masculino-branco-ocidental –, pensar-se-á 
a premência de discursos alternativos sobre a arte.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cartografias genealógicas do feminino / Feminismo / Intertextualidade 
/ Política da localização / Rizoma 
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CRISTINA TAVARES e MARIA JOÃO LOPES FERNANDES – Das 15.30 h às 17 h 
 
A POESIA E AS ARTES VISUAIS NO EXPERIMENTALISMO PORTUGUÊS  
(1964-74) 
 
Breve contextualização do panorama das artes plásticas em Portugal nas décadas de 
sessenta e setenta. 
O contexto  internacional da experimentação verbo-visual praticada pelos poetas 
experimentais portugueses.  Relações  entre a poesia  e as artes visuais. Autores e obras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poetas experimentais / Experimentação verbo-visual / Artes visuais / 
Relação poesia e artes visuais.  
 

 
TERESA LOUSA – Das 17 h às 18.30 h 
 
ARTHUR DANTO E O SIGNIFICADO DA OBRA DE ARTE 
 
O pensamento de Danto depõe-nos perante a questão ontológica: “O que significa ser arte?” 
Nesta sessão propõe-se encontrar, por entre a sua vastíssima obra, algumas respostas 
presentes nas suas principais linhas de reflexão, de modo a proporcionar uma maior 
clarificação face às dificuldades e complexidades em que as novas narrativas pluralistas da 
arte contemporânea nos depõem. Com este propósito, e partindo do exemplo paradigmático 
da arte Ready-Made, exploraremos uma trajectória possível através de alguns conceitos-
chave do pensamento dantiano, concluindo que o “sentido” de uma obra de arte (como 
metáfora  que esta incorpora), do qual o artista a investe e que o espectador reconstituirá, 
será, em última análise, a melhor aproximação a essa resposta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ontologia / Transfiguração / Mundo da Arte / Essencialismo / 
Pluralismo / Embodied Meaning 
 

 
Dia 3 de Março (sexta-feira) – Das 11 h às 12.30 h  

 

 
MARIA JOÃO ORTIGÃO  
 
O BANQUETE DE HOMENAGEM A HENRI “DOUANIER” ROUSSEAU, SEGUNDO 
GERTRUDE STEIN 
 
Análise do texto de Gertrude Stein “Autobiografia de Alice Toklas, a propósito da 
homenagem a Henri Rousseau. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Boémia / Vanguardas / Ekphrasis  
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CONFERÊNCIAS DE DESENHO  
Dia 9 de Março (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h  

 

 

LUÍSA ARRUDA – Das 14 h às 15.30 h 
 

DO ERRO NO DESENHO  
A linha do erro. Deve permanecer? O erro apaga-se?  
Os erros ou arrependimentos fazem parte do processo de desenhar, constituem o rasto do 
pensamento do desenhador em acção. 
Conceitos da Teoria e História do Desenho: Pentimenti / Col sporcar si trova (Piranesi) 
Machia / Overdrawing e sanguínea (Leonardo) 
Traços, gestos e outas metodologias do desenho na actualidade 
PALAVRAS-CHAVE: Desenho / Linha / Traço / Rasto / Gesto / Acção 
 

 

DOMINGOS RÊGO – Das 15.30 h às 17 h 
 

DESENHOS INCORRIGÍVEIS – Apontamentos sobre a semelhança no Desenho 
Nesta comunicação produziremos uma reflexão sobre os grandes debates em torno da 
conformidade com o real das representações artísticas, nomeadamente no Desenho. 
Será abordada a mimésis em Platão e Aristóteles; faremos uma releitura do mito de 
Pigmalião à luz de uma visão idealizada do real e teremos oportunidade de referir as grandes 
questões suscitadas pelos ídolos e pelos ícones na tradição religiosa.  
Num tempo de todas as possibilidades tecnológicas, abordaremos a obra de alguns autores 
que estabelecem uma busca obstinada pela similitude das representações através do 
desenho: Chuck Close, Vija Celmins e António Lopez Garcia.  
PALAVRAS-CHAVE: Desenho / Mimésis / Pigmalião / Realismo / Hiper-realismo 
 

 

MANUEL GANTES – Das 17 h às 18.30 h 
 

O DESENHO INVISÍVEL: DA CAVERNA AO ABISMO 
Partindo dos inícios do desenho (e da arte como um todo), pensa-se sobre as relações entre 
o essencial e o acessório no desenho e nas artes. O que se desenvolve e o que desaparece, 
o que fica e o que sobra. Sempre na senda de uma perspectiva abrangente do desenho 
enquanto arte das artes, reflecte-se sobre a obra de artistas que pensaram a imagem, o 
espaço e o tempo. 
PALAVRAS-CHAVE: Imagem / Espaço / Tempo 
 

 

ODETE PALARÉ – Das 18.30 h às 20 h 
 

ENTRE A SIMETRIA E A IMAGEM ESPELHADA  
Nesta comunicação serão abordados conteúdos no campo da representação perspética, 
particularmente das imagens espelhadas e/ou simétricas. 
Também serão analisados casos práticos de imagens refletidas em planos de perfil, vertical 
e horizontal.  
Para concluir, serão apresentados alguns exemplos no campo artístico onde o 
conhecimento destas construções geométricas foram determinantes para a sua 
concretização.   
PALAVRAS-CHAVE: Perspetiva / Imagens Espelhadas / Imagens Refletidas. 
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CONFERÊNCIAS DE DESIGN COMUNICAÇÃO 
Dia 16 de Março (quinta-feira) – Das 14 h às 17 h 

 

 
SÓNIA RAFAEL – Das 14 h às 15.30 h 
 

DESIGN CONTEMPORÂNEO. APROXIMAÇÕES METODOLÓGICAS E DIREÇÕES. 
Esta sessão propõe uma reflexão sobre o modo como o Design contemporâneo constrói os 
seus discursos visuais, nomeadamente através de processos subordinados aos dispositivos 
técnicos. 
O design que se reúne às noções de arte e de técnica (techne) tornou-se genericamente 
processual, numa circularidade quase perfeita em que a formalização é um momento do 
projeto e o projeto é um momento da formalização, sendo ambos mediados tecnicamente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria / Design / Método / HCI / Tecnologia  

 
SUZANA PARREIRA – Das 15.30 h às 17 h  
 

INVESTIGAÇÃO EM DESIGN: A FENOMENOLOGIA COMO MÉTODO 
 

As abordagens metodológicas escolhidas traduzem a natureza da investigação e os seus 
objectivos. No campo do design, as especificidades da disciplina implicam frequentemente 
metodologias adaptadas ou a exploração de novas possibilidades. A fenomenologia como 
técnica de interpretação pode ser utilizada para revelar a estrutura de uma experiência, 
como método de análise de públicos, audiências, utilizadores ou grupos de indivíduos. Este 
seminário pretende enunciar as vantagens desta abordagem, suas características e 
limitações a partir de um estudo sobre o processo criativo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Fenomenologia / Investigação em Design / Abordagem metodológica 
 

 

Dia 17 de Março (sexta-feira)  
 

 
SOFIA LEAL RODRIGUES – Das 17 h às 18.30 h  
 

DESENHO E ILUSTRAÇÃO NA CULTURA DOS MAGAZINES DO PRIMEIRO 
MODERNISMO PORTUGUÊS. 
 

Quando em finais de oitocentos surgem em França os primeiros suplementos ilustrados dos 
principais jornais diários, como o Le Petit Journal, a ilustração começa paulatinamente a 
conciliar-se com a fotografia. É isso que acontece já no século XX, em algumas publicações 
periódicas nacionais, como a Ilustração Portuguesa, a ABC, ou a Ilustração. 
A presente conferência dedica-se à análise das condições que levam à democratização da 
ilustração nas principais revistas e magazines do primeiro modernismo português e às 
tipologias em que esta se inscreve. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Ilustração / Design gráfico / Publicações periódicas / Modernismo 
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CONFERÊNCIAS DE DESIGN EQUIPAMENTO 

Dia 23 de Março (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h  
 

 
CRISTÓVÃO PEREIRA – Das 14 h às 15.30 h 
 

CONCEITOS E PRINCÍPIOS PARA A PRODUÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 
Propõe-se uma reflexão sobre o mobiliário urbano, considerando que se tratam sobretudo 
de equipamentos do espaço público para o uso e desfrute do cidadão. Observando os 
principais desafios do âmbito social, administrativo e político inerentes à cidade 
contemporânea, é delineado um conjunto de princípios para a produção – incluindo o 
projecto, fabrico e implantação – destes importantes elementos urbanos. 
Trata-se de uma abordagem que, ao partir deste tema específico, pode suscitar a reflexão 
a qualquer actividade de intervenção na cidade contemporânea. 
PALAVRAS-CHAVE: Cidade sustentável / Espaço público / Cidadania / Design urbano / 
Mobiliário urbano 
 

ISABEL DÂMASO – Das 15.30 h às 17 h  
 

OS ESTUDOS DE DESIGN COMO TERRITÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 
Apresentação onde se definem as origens e o âmbito dos Estudos de Design e se defende 
a atualidade da formação académica nesta área para o incremento da perceção do papel 
do designer na sociedade e no sistema cultural. É dado a conhecer o trabalho desenvolvido 
no âmbito do Mestrado em Design de Equipamento, na especialidade de Estudos de Design, 
onde se promove uma articulação entre design e outras áreas de conhecimento, com vista 
à elaboração de propostas editoriais e de programas curatoriais no âmbito da Cultura de 
Design. 
 

PEDRO SILVA DIAS – Das 17 h às 18.30 h 
 

DESIGN CROWDWORKING – UM ATAQUE À ÉTICA PROFISSIONAL. 
Tenta-se comprovar nesta conferência que as plataformas on-line de angariação 
indiscriminada de trabalho em design se constituem como uma ameaça efectiva à boa 
prática profissional. 
Defende-se a tese que, apesar de intencionalmente apelativas no que concerne à - sempre 
virtual - aproximação world-wide a possíveis prescritores, as referidas plataformas adulteram 
na realidade, e efectivamente, a relação designer-cliente, impedindo a acção didáctica ou 
de esclarecimento necessárias ao avanço estético-social do projecto em design. 
 

 
JOÃO CRUZ – Das 18.30 h às 20 h 
 

A AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO NO PROJECTO DE DESIGN 
Serão apresentadas as diferentes formas como as avaliações pós ocupação foram 
mobilizadas para o projecto ao longo do tempo e em diferentes áreas do projecto. Serão 
discutidos os subsídios daquelas avaliações para o bom projecto de design e o incómodo 
dali decorrente. 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação pós ocupação / História do projecto / Bom projecto / 
Deontologia 
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CONFERÊNCIAS DE ESCULTURA 

Dia 30 de Março (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h  
 

 
ANTÓNIO MATOS – Das 14 h às 15.30 h  
 
A ESCULTURA CONTEMPORÂNEA 
 
Esta sessão abordará a forma, a teoria e a revelação de novas possibilidades – faz uma 
reflexão sobre temáticas sociais tendo por base a elaboração de um código visual implicado 
na realidade vivencial enfocando e concluindo com diversas intenções, formalizações e 
direcções. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teoria / Forma / Direcções 
 

 
LUÍSA PERIENES – Das 15.30 h às 17 h  
 
O CORPO COMO OBJECTO PLÁSTICO 
 
Na primeira metade do século XX, os artistas puseram em causa a representação do corpo 
tal como tinha sido definida durante a Renascença e elaboraram novas pesquisas formais. 
Nos anos sessenta, uma geração de artistas vai associar arte e vida numa expressão íntima. 
Abandonam as técnicas clássicas e o corpo de modelos ou o próprio corpo é tornado objecto 
plástico. 
 

 
JOSÉ REVEZ – Das 17 h às 18.30 h 
 
A IMATERIALIDADE COMO VALOR ESCULTÓRICO 
 
Pretende-se abordar a problemática da Imaterialidade como valor escultórico, dando 
particular atenção às recentes manifestações de Escultura Virtual, decorrentes da 
aplicabilidade dos meios digitais observados como medium de expressão plástica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imaterialidade / Escultura Virtual / Medium Digital 
 

 
SANDRA TAPADAS – Das 18.30 h às 20 h 
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CONFERÊNCIAS DE ARTE MULTIMÉDIA 

Dia 6 de Abril (quinta-feira) – Das 14 h às 18.30 h 
 

 

MARGARIDA MEDEIROS – Das 14 h às 15.30 h 
A IMAGEM VAGA 
Esta palestra irá focar-se no carácter vago do realismo fotográfico e na forma como este 
permite a sua transgressão. Partindo da caracterização da fotografia enquanto matriz 
documental (Bazin, Barthes) mostra-se como é na ambivalência entre o real e o imaginário 
que se joga a pertinência do fotográfico o interesse que este oferece à Arte, convocando a 
ideia do 'bater de asas' da imagem de Didi-Huberman. 
 

MÓNICA MENDES – Das 15.30 h às 17 h  
INVESTIGAÇÃO EM NOVOS MEDIA: MÉTODOS DE AVALIAÇÃO HÍBRIDOS 
CONJUGANDO ARTES DIGITAIS E HCI  
Os artistas fluentes em HCI (Interacção Humano-Máquina) podem aplicar as suas técnicas 
como ferramentas para moldar a experiência artística. No entanto, aplicar simplesmente HCI 
em contextos artísticos não irá proporcionar todas as vantagens possíveis. 
Nesta sessão serão questionadas e apresentadas combinações de métodos e técnicas de 
avaliação que resultam dessas preocupações, exemplificadas com as propostas aplicadas 
nas instalações interactivas da investigação de doutoramento ARTiVIS (Artes, Vídeo em 
Tempo Real e Interactividade para a Sustentabilidade).  
Com estas propostas serão lançadas as bases para um conjunto de orientações que 
possam contribuir para que os artistas digitais adoptem melhores práticas na sua 
investigação. 
PALAVRAS-CHAVE: Artes Digitais / Interacção Humano-Máquina / Investigação baseada 
na Prática / Avaliação 

 

JOSÉ PEDRO CAVALHEIRO – Das 17 h às 18.30 h   
A proposta desta conferência é reflectir sobre a noção de “imperfeito” – conceito fundador 
de uma inquietação poética que possui notável abrangência no domínio das artes visuais. 
A abordagem incide sobre o cinema de animação enquanto palco onde a atitude sintética 
se vem contrapondo, desde os primórdios das imagens em movimento, ao primado da 
mimésis e das suas convenções, nomeadamente através de formas conotadas com 
“imperfeição”. Será o “imperfeito” um modo de fazer ou algo que ficou por fazer? 
PALAVRAS-CHAVE: Improviso / Composição / Registo / Colagem / Fotograma 
 

 
Dia 19 de Maio (sexta-feira) – Das 16 h às 18 h 

 
 

ALEXANDRE ESTRELA - VISITA GUIADA EXPOSIÇÃO “LUACÃO”   
 
Morada da Exposição 

Calçada do Tijolo (à Rua de O Século), 41A 

1200-167 Lisboa 

luacaoexpo@gmail.com 

+ 351 213 430 205 
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