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ENQUADRAMENTO 

O primeiro trimestre de 2020 ficou marcado de forma irremediável pela pandemia de COVID 19 que 
eclodiu no país em início de Março levando ao encerramento dos nossos monumentos, museus e teatros 
a partir de meados desse mês. O sector cultural, e a EGEAC em particular, pela sua própria natureza e 
missão agregadora, foi dos mais afetados pelas medidas de isolamento social decorrentes do estado de 
emergência decretado. Finda esta fase, um novo e longo período se seguirá, sem duração prevista, até à 
descoberta de uma vacina para o vírus. Até então, teremos de aprender a viver com a doença, o que 
exigirá de todos nós cuidados acrescidos a nível de comportamentos e práticas. Consequentemente, a 
nossa atividade, seja nos monumentos, museus, teatros e espaço público continuará a ser fortemente 
condicionada, quer pela drástica redução das receitas, quer pelas inevitáveis medidas sanitárias e de 
responsabilidade social que se impõem. No futuro próximo, também não são esperados retornos da 
atividade turística na cidade, e em particular nos nossos monumentos e museus, que permitam manter 
as previsões iniciais de rendimentos de bilheteira projetadas para 2020, numa conjuntura de crescimento 
do sector totalmente diversa da atual. De igual modo, a situação em vigor no espaço público conduzirá a 
uma inevitável revisão dos contratos de patrocínios em vigor.  

 Ainda assim, temos procurado colmatar o melhor possível o enorme impacto que o cancelamento e 
adiamento das inúmeras atividades programadas nos espaços culturais da EGEAC teve no sector cultural 
da cidade, no quadro das medidas extraordinárias preconizadas pelo Governo e pela Câmara Municipal.  

Fazemo-lo, sobretudo, porque é nossa missão estimular a coesão económica e social do meio cultural, 
promovendo deste modo o desenvolvimento local, conforme, aliás, estipulado nos nossos estatutos. 
Continuaremos a procurar fazê-lo, até ao limite das nossas possibilidades, com a colaboração e apoio de 
todos, sendo certo, contudo, que a conjuntura em que nos movimentamos hoje, e possivelmente até ao 
final do ano, implicará uma revisão global da situação económico-financeira inicialmente preconizada. 
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PROGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO  
No primeiro trimestre do ano 2020, o Gabinete de Programação em Espaço Público concentrou-se na 
preparação e pré-produção das atividades programadas para o Abril em Lisboa, assim como para alguns 
dos projetos subsequentes, como as Festas, entre outros. De acordo com o definido em plano, 
desenvolveram-se ainda as iniciativas Concurso Sardinhas Festas de Lisboa’20, que integrou pelo segundo 
ano consecutivo o eixo dirigido a Escolas Básicas Turma da Sardinha, e o Concurso Grande Marcha de 
Lisboa’20, este ano sob o tema Amália, no centenário do seu nascimento.  
 

O período de referência ficou marcado, na última quinzena, pelo estado de emergência determinado em 
virtude da pandemia de COVID 19, o que afetou profundamente os trabalhos em desenvolvimento para 
os trimestres subsequentes.  

As medidas tomadas obrigaram à redefinição de procedimentos (cancelamentos e reagendamentos) e de 
todo o trabalho de modo transversal e muito disruptivo. Nestes 15 dias, todo o trabalho de pré-produção 
da iniciativa Abril em Lisboa - a iniciar a 11 de abril de 2020 - foi cancelado e reagendado para 2021. O 
concurso Sardinhas Festas de Lisboa’20 foi mantido, embora em formato digital. 

Para além dos programas acima descritos, o primeiro trimestre ficou também marcado pela produção da 
Abertura da Capital Verde Europeia. 

 
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 

• Lançamento do concurso da Grande Marcha de Lisboa, campanha de comunicação, contratação 
de Júri e processo de seleção; 

• Lançamento do concurso “Sardinhas 2019”, campanha de comunicação, contratação de Júri e 
processo de seleção;  

• Preparação e receção de documentação para as Marchas Populares de Lisboa e contratação de 
Júri; 

• Preparação e receção de documentação para a candidatura dos Arraiais Populares;  

• Pré-produção da iniciativa Abril em Lisboa; 

• Pré-produção do Desfile da Máscara Ibérica; 

• Pré-produção de projetos-chave das Festas de Lisboa. 

• Capital Verde – preparação e produção da cerimónia e espetáculo de abertura da iniciativa a 
decorrer a 11 de janeiro de 2020. 
 

PÚBLICOS 
Os públicos das atividades GPEP neste primeiro trimestre e porque a atividade do período de referência 
é essencialmente de pré-produção e não de encontro presencial, não podem ser comparados com os 
valores de outras fases do ano. 

De destacar o Concurso Grande Marcha de Lisboa que registou um crescimento significativo das 
candidaturas apresentadas (mais 16 do que em 2019, num total de 42). Tal deveu-se a um reforço dos 
canais de comunicação com o objetivo concreto de chegar a novos autores e compositores, alargando-se 
assim também a qualidade das propostas apresentadas a concurso. 

 

COMUNICAÇÃO  
O núcleo de comunicação concentrou a sua atividade no desenvolvimento de conteúdos, suportes e 
materiais referente ao Concurso da Grande Marcha de Lisboa, ao Concurso Sardinhas ’20 e Turma da 
Sardinha 
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Em relação ao primeiro, Concurso Grande Marcha de Lisboa, e respondendo ao objetivo de alargar a 
participação de autores e compositores, o esforço desenvolvido foi além do habitual, sublinhando-se a 
utilização de novos canais: Tomis, Vídeos no Cinema São Jorge e spot na Rádio Amália e nas Antenas 1, 2 
e 3.  

Quanto ao Concurso Sardinhas Festas de Lisboa’20, a sua divulgação foi também reforçada por 
campanhas publicitárias, designadamente a divulgação de um spot na RTP/RTP3 e RTP Memória e 
respetivas rádios do grupo RTP, bem como nas rádios RFM e Renascença. Em relação ao segmento Turma 
da Sardinha, ativaram-se todos os canais já usados em 2019 e adicionaram-se os canais específicos dos 
professores da lista DESCOLA. De notar ainda que, devido ao estado de emergência, o prazo deste 
concurso foi alargado e toda a campanha de comunicação refeita de modo a ficar em sintonia com os 
tempos vividos. Por esta situação também algumas das ações foram canceladas, nomeadamente a 
distribuição de sardinhas de guerrilha e a publicidade. 

Também neste período se preparou toda a campanha e materiais da iniciativa Abril em Lisboa. Todo este 
trabalho acabou por ser reconduzido, tal como a programação que o sustenta, para 2021. 

Nos trabalhos cancelados ou reconduzidos desenvolvidos neste período estão ainda os cancelamentos 
dos procedimentos anuais de contratação de produção de programas e folhetos.  Ficou também 
cancelado o trabalho desenvolvido para o Desfile da Máscara Ibérica.   

 

PATROCÍNIOS 
Dadas as circunstâncias que atravessamos, o cancelamento/reagendamento da programação prevista 
para o primeiro e segundo trimestre do ano, bem como a impossibilidade de presença das marcas em 
espaço público, não se registou qualquer encaixe financeiro proveniente dos contratos vigentes com os 
nossos maiores patrocinadores. 

No primeiro trimestre foi assinado contrato de patrocínio com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
com o objetivo de cobrir uma parte substancial da realização de um documentário sobre a Marcha da 
Santa Casa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egeac.pt/


Relatório de Atividades 1º trimestre 2020 8  

 

 
Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural EM, SA 
Avenida Eng. Duarte Pacheco, 26  1070-111 Lisboa . T +351 218 820 090 . www.egeac.pt .  
NIF 503584215 . CRC Lisboa 6143 . Capital Social 448.918,10€ 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Castelo de São Jorge 

 

 
 

 

 

http://www.egeac.pt/


Relatório de Atividades 1º trimestre 2020 9  

 

 
Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural EM, SA 
Avenida Eng. Duarte Pacheco, 26  1070-111 Lisboa . T +351 218 820 090 . www.egeac.pt .  
NIF 503584215 . CRC Lisboa 6143 . Capital Social 448.918,10€ 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 

SINTESE GLOBAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE 
A atividade desenvolvida nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, pautou-se pelo incremento de alguns 
conceitos desenvolvidos no âmbito dos eixos estratégicos, mas foi sobretudo marcada pela pandemia de 
COVID 19 e os enormes ajustamentos daí decorrentes, desde logo, e numa fase inicial, no reforço das 
medidas de segurança e higiene no trabalho (no âmbito do Plano de Contingência de combate à doença), 
antes do encerramento definitivo do Monumento, em meados de Março. Destacam-se as seguintes 
ações: 

1 - Apostou-se, na área de Acolhimento Geral, no desenvolvimento do processo de otimização 
de controlo e análise de dados relativos à operação de bilhética e na monitorização de públicos; 

 2 – Investiu-se na formação dos técnicos do Serviço Educativo, do Backoffice, Bilheteira, 
Património e Investigação, nas áreas: Formação Línguas estrageiras (Francês, Espanhol e Italiano), 
Proteção Civil, Mediação Cultural, Bolsas de Tuturias, Formação de Fotografia, na área da 
Sustentabilidade e incentivou-se a participação dos técnicos da Investigação, Património e 
Serviços Educativos em congressos e conferências de forma a proporcionar uma atualização de 
conhecimentos nas áreas da história, arqueologia e história de arte. Foram realizadas, por 
técnicos da área da Investigação, conferências em Portugal e em Espanha. 

3 - Estão a ser desenvolvidos, na área de investigação, os seguintes projetos: Giovanni Baptista 
Antonelli e a sua planta do Paço da Alcáçova (c. 1580): a correspondência entre Filipe II e o Duque 
de Alba; Nicolau de Langres: um projeto de fortificação abaluartada para o Castelo de S. Jorge (c. 
1648) – os decretos publicados pelo Conselho de Guerra; S. Jorge na Procissão do Corpus Chirsti: 
a figura de S. Jorge da Igreja de Santa Cruz do Castelo. 

4 - Prossegue-se o desenvolvimento do Site e dos Audio Guias com a conceção, edição de textos 
e produção videográfica. 

5 – Na área das Acessibilidades realizámos uma formação na área da Acessibilidade e Inclusão 
para a Bilheteira e Backoffice do Castelo de São Jorge – dias 26 e 27 de Fevereiro (Teresa Costa), 
no seguimento da que se realizara, em Dezembro, para a equipa do Património, Investigação e 
Serviço Educativo; promoveu-se a participação  no Curso de Linguagem Clara e inclusiva Acesso 
Cultura (21 de janeiro, Museu do Aljube); está em curso a elaboração de um “Guia Acesso”; o 
desenvolvimento do Plano preliminar de Acessibilidade e Inclusão para o Castelo de São Jorge – 
diagnóstico e propostas e do projeto com o CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Digital – 
Instituto Politécnico de Leiria para elaboração de um livro multiformato (Braille, relevo 3D, áudio-
livro) para o Serviço Educativo no âmbito das Atividades Inclusivas. 

6 – Prosseguiu-se no investimento da comunicação através das redes sociais, assistindo-se a um 
aumento da participação e interação dos diversos sectores do público.  

7- Desenvolveu-se o projeto do Site com realização dos textos e de um vídeo promocional do 
Castelo que promove a programação através da atuação, no dia-a-dia, dos técnicos do Castelo.  

8 – Incentivou-se a interação entre as equipas e a valorização do trabalho de todos os sectores, 
em benefício do objetivo comum que é a gestão do Castelo de S. Jorge.  

8 – Investiu-se na melhoria das condições de trabalho dos técnicos do Serviço Educativo e 
Investigação passando-se de 4 postos de trabalho com acesso a computador para 12 postos de 
trabalho com acesso a computador, ou seja, todos têm um posto de trabalho com acesso a 
computador.  

9 – Na área da produção de eventos, a cargo da subdiretora e de um técnico, foi iniciado o 
programa para 2020 e têm sido desenvolvidos contactos com vista à programação de 2021. 
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10 – Implementaram-se novos procedimentos e condições de trabalho no âmbito das medidas 
de segurança sugeridas pela DGS e do Plano de Contingência da EGEAC de combate e proteção 
face ao COVID-19.  

 
TOTAL DE VISITANTES 
Em termos gerais, houve uma redução de público de 2%, no mês de Janeiro de 2020 relativamente ao 
mesmo mês em 2019, um aumento de 11%, no mês de fevereiro face ao mês de fevereiro de 2019, e 
depois uma redução de 67%, no mês de março, relativamente a março de 2019. O decréscimo de 
visitantes, neste último mês, foi muito acentuado devido à pandemia COVID-19 e ao encerramento do 
equipamento no dia 16 de Março às 15h00. 

No primeiro trimestre de 2020, o Castelo de S. Jorge recebeu um total de 270.237 visitantes, 
representando uma descida de 25,6%  (-92.751) relativamente ao mesmo período do ano anterior, o que 
resulta num valor médio por dia de 3.702 visitantes.  

Como forma de diminuir a presença de público no espaço físico das bilheteiras, implementou-se no final 
de Fevereiro, no sistema online da Blueticket, o bilhete Castelo. 

 
PERFIL DO VISITANTE 
O perfil do visitante foi construído com base nas tipologias e inquéritos de bilheteira. Os resultados 
permitem apenas indicar pistas sobre a composição do total de visitantes. 

Do total de visitantes registados neste trimestre, contabilizaram-se 96.8% de estrangeiros (261.688) e 
3,2% de nacionais (8.549), representando um decréscimo de nacionais face ao período homólogo de 2019 
(-42,0% | -6.181). 

O segmento de público com maior representatividade foi o visitante geral (62,8%| 169.774), seguindo-se 
os jovens entre os 13-25 anos (20,2% | 54.553), as crianças<12 anos” (5,4%| 14.581) e os seniores (5,2%| 
14.015).  

 
BALANÇO E PERSPECTIVAS 
Em termos globais consideramos que os objetivos propostos estavam a demonstrar resultados positivos, 
atendendo aos dados de fevereiro.  

As adaptações feitas nas visitas guiadas (gerais e ao Núcleo Arqueológico) e na fruição da Câmara Escura, 
revelaram-se positivas. A existência de uma pré-inscrição em função do idioma em que as visitas guiadas 
são feitas é um modelo a manter quando da reabertura do Castelo de S. Jorge ao público. 

Em termos genéricos apostou-se na melhoria das condições de trabalho, na qualidade da visita e no 
aumento da receita, assistindo-se a um aumento de 13%, em fevereiro, relativamente a fevereiro de 
2019. 

Privilegiámos, ainda, uma readaptação de alguma programação do Serviço Educativo: disponibilizámos 
mais idiomas tendo em vista as estatísticas relativas à proveniência geográfica do visitante – francês e 
italiano - além dos já existentes - português, inglês e espanhol. Introduzimos as visitas temáticas dirigidas 
a vários sectores de público tendo em vista a origem geográfica, faixa etária, grupos (institucionais) e 
famílias. 

Na prossecução da programação estabelecemos parcerias estratégicas e desenvolvemos projetos com os 
equipamentos geridos pela EGEAC – Museu da Cidade, Museu do Teatro Romano, Casa Fernando Pessoa 
– e geridos pela Câmara Municipal – CAL; com instituições ligadas às ciências – Oceanário e Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC); à Igreja – Igreja de Santa Cruz do Castelo; e à gestão 
municipal - Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. 
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Na área da Comunicação investimos a montante, no Acolhimento/Bilheteira, com a introdução de 
informação diária relativa a visitas guiadas (temas, Idiomas, horários, preço ou gratuidade) e também de 
informação relativa ao encerramento da Câmara Obscura, quando as condições atmosféricas não 
possibilitam as visitas. 

Nas Redes Sociais tem prosseguido a composição de publicações e edição de textos e pesquisa em 
arquivos digitais. Foi igualmente realizada uma produção fotográfica para publicação. Ainda que não 
tenha resultado num aumento muito significativo de seguidores, nem no instagram e facebook - à volta 
de 500 -, as publicações têm tido muitas interações (gostos, partilhas, cliques, etc.), o que intensificou a 
visibilidade digital do monumento.  

Consideramos, por fim, a excecionalidade do período que estamos a viver como oportunidade para a 
concretização de melhorias no Castelo - nomeadamente no que diz respeito à sustentabilidade: actuação 
no sistema de abastecimento de água que se encontra danificado e, no âmbito das acessibilidades, 
potenciando a intervenção, desenvolvemos um projecto, com o Gabinete de Obras, para um passadiço 
acessível. Este período permite inda uma reflexão conducente a uma readaptação estratégica da gestão 
e da programação  e da sua forma de produção e transmissão. 

 

PÚBLICOS 
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Padrão dos Descobrimentos 

 

 
 
 
 
 

http://www.egeac.pt/


Relatório de Atividades 1º trimestre 2020 13  

 

 
Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural EM, SA 
Avenida Eng. Duarte Pacheco, 26  1070-111 Lisboa . T +351 218 820 090 . www.egeac.pt .  
NIF 503584215 . CRC Lisboa 6143 . Capital Social 448.918,10€ 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 

ENQUADRAMENTO  
A atividade global do 1º trimestre apresentou nos meses de janeiro e fevereiro resultados positivos nas 
várias áreas de trabalho. O ritmo inicial conheceu no entanto um abrandamento gradual a partir do início 
do mês de março, tanto no número de visitantes como na frequência das atividades do Serviço Educativo, 
em virtude da disseminação do Covid-19 nos países vizinhos, e do alerta geral para o risco de contágio e 
consequente necessidade de proteção e isolamento, medida que implicou por fim o fecho do 
monumento ao público a partir do dia 11 de março.  
 
PROGRAMAÇÃO  
Belém: Demolir para Encenar. Do séc. XVI ao sec. XXI (15 de fevereiro a 10 de março1)   
A exposição propõe um olhar sobre Belém no antes, no durante e no depois da Exposição do Mundo 
Português de 1940. Sendo o mais destacado evento do Estado Novo - a Exposição do Mundo Português -
, tendo como motivo a comemoração do duplo centenário: Independência de Portugal e a Restauração, 
colocou no centro uma nova relação com a cidade, urbanidade e património urbano. Todos podemos ver 
os resultados desta exposição na imagem monumental, que até aos dias de hoje se mantém. Mas então 
como era Belém antes da exposição? O que se transformou, demoliu e construiu para esta exposição? É 
este olhar sobre o antes, o durante e o depois, que a exposição propõe mostrar.   
 

Devido à interrupção temporária da exposição não foi possível realizar o programa de mediação cultural 
previsto, dirigido ao público nacional, que integrava um conjunto de visitas quinzenais à exposição, 
orientadas por diferentes investigadores e especialistas ligados às instituições que cederam peças para a 
exposição. Deste programa, apenas foi realizada a primeira visita guiada conduzida pelo comissário 
científico da exposição.  

O mesmo se observou no domínio da acessibilidade, não tendo ainda tido lugar o programa de visitas 
guiadas inclusivas, visando acolher o público cego e de baixa visão, bem como o público surdo. 
O serviço educativo desenvolveu, por sua vez, várias atividades dirigidas a diferentes faixas etárias e níveis 
de ensino que exploram diferentes conteúdos e abordagens de acordo com o respetivo público alvo (ver: 
Serviço Educativo / programação). 
 
A Exposição recebeu entre 16 de fevereiro a 10 de março um total de 5.917 visitantes (correspondendo, 
neste mesmo período de exibição da exposição, a 39% do total de visitantes do Padrão dos 
Descobrimentos). É interessante notar uma maior presença por parte do público sénior, um público 
seguramente de proximidade, e que marcou uma presença constante na exposição desde a sua abertura.    
Considerando as atividades globais de mediação cultural associadas à programação, realizaram-se, no 
ano de 2019, 274 atividades correspondendo à presença de 5.737 participantes, registando um aumento 
de 28,5% face ao ano anterior. Este forte incremento deve-se também à integração de um novo elemento 
nessa equipa, o que permitiu a realização de um maior número de atividades. Os públicos escolares com 
maior presença são provenientes do 1.º Ciclo e Pré-Escolar (1716 e 1060 presenças), seguindo-se os 
grupos heterogéneos nos períodos de férias letivas (620 presenças). 
 
SERVIÇO EDUCATIVO 
No 1º trimestre de 2020 o Serviço Educativo assinalou um aumento de 3,86 % registando 1424 presenças 
face às 1371 presenças em igual período do ano passado2. 
 

 
2 A crescente procura por parte das escolas levou a que no mês de março as marcações estivessem totalmente lotadas, procura que se fez 

sentir ainda antes da chegada do folheto do Serviço Educativo 2020 às escolas (meados de janeiro). 
. 

http://www.egeac.pt/


Relatório de Atividades 1º trimestre 2020 14  

 

 
Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural EM, SA 
Avenida Eng. Duarte Pacheco, 26  1070-111 Lisboa . T +351 218 820 090 . www.egeac.pt .  
NIF 503584215 . CRC Lisboa 6143 . Capital Social 448.918,10€ 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Esta dinâmica foi interrompida pelo encerramento do Padrão dos Descobrimentos em consequência das 
medidas de contenção da pandemia Covid-19, sendo canceladas as 35 atividades planeadas para o mês 
de março, com a previsão de mais de 870 presenças.3 
O Passaporte Escolar registou neste trimestre 127 presenças do Pré-escolar (O Médico do Mar – 80; Dom 
Plástico – 47) e 18 presenças do 1º Ciclo (Dom Plástico), perfazendo um total de 145 participantes, 
revelando um resultado mais baixo em relação ao 1º trimestre do ano transato (287).   
 
Os públicos que mais procuram as atividades propostas pelo Serviço Educativo foram, maioritariamente, 
o Secundário e o 1º Ciclo, seguindo-se o Pré-Escolar. O Ensino Secundário procurou sobretudo as visitas 
Descobrir Camões e Descobrir Pessoa, e o 1º Ciclo e o Pré-escolar as oficinas e atividades lúdicas.  
 
Projeto MIL PÁSSAROS 
O Serviço Educativo iniciou a participação no projeto Mil Pássaros no mês de janeiro. Este projeto 
inscreve-se no Programa Educativo de Lisboa Capital Verde Europeia 2020 e incide sobre a consciência 
ambiental e as questões da sustentabilidade. As escolas parceiras são: CED D. Nuno Alvares Pereira – Casa 
Pia de Lisboa (19 alunos do 4ºA) e a Escola Básica de Santo Amaro (19 alunos do 3º B). 
Neste âmbito foram realizadas as primeiras sessões de trabalho e no passado dia 11 de fevereiro teve 
lugar a sessão artística orientada pela Companhia de Música Teatral4.  
 
De forma a dar continuidade a este projeto, durante o período de confinamento a equipa do SE decidiu 
manter o diálogo com os alunos, professoras e pais, enviando uma sugestão semanal de atividade às 
professoras para as crianças realizarem com os pais em casa. Pretende-se que as crianças partilhem 
vídeos e fotos dos resultados dessas sugestões. Estas passam por recomendação de filmes, canções para 
cantar em família, dar vida à Fábrica da Paz, fazendo mais origamis, escutando e observando os pássaros 
a partir das janelas e varandas de suas casas e pesquisando informações sobre as aves observadas.  
 
DESCOLA 
Na oferta educativa para a brochura DESCOLA 2019-20, o Padrão selecionou as seguintes atividades: Dom 
Plástico, A Ilha das Palavras, Entre Fronteiras, À Descoberta do Lugar e Dar Mundo às coisas e coisas ao 
Mundo. No âmbito deste projeto realizaram-se neste trimestre 16 atividades,5 com a presença de 336 
participantes. 
 
PROGRAMAÇÃO - Exposição Belém: Demolir para Encenar. Do séc. XVI ao sec. XXI 
No âmbito da exposição foram programadas as seguintes atividades: 
Belém, conta-me como cresceste!- Percurso lúdico pela exposição. 

Belém, qual é a tua “cena”? - Uma visita-jogo para descobrir Belém através de objetos, natureza, edifícios, 

mitos, história, vivências e memórias.  

Passeio Lembrar Belém - Este passeio chama a atenção para a História e evolução urbanística de Belém, 

local evocativo dos Descobrimentos., marcado em 1940 pela Exposição do Mundo Português. Um trajeto 

que mostra como o património construído e natural se cruzam e reforçam a identidade local, cultural e 

patrimonial ligada ao Tejo e ao mar.  

 
 

 
3 Com base nestes números estimava-se um total de 2293 participantes e de 88 atividades no 1º trimestre, e o significativo aumento de 67% 

face aos resultados do ano anterior. 
4 As sessões de março relativas a este projeto foram, entretanto, canceladas.  
5 A atividade Dom Plástico foi alvo de uma reportagem fotográfica por parte da equipa Lisboa Capital Verde/ Divisão de Comunicação 

Digital/CML no dia 3 maço, com o objetivo de criar e produzir conteúdos para as diferentes redes digitais da CML 
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PÚBLICOS  
O 1º trimestre de 2020 registou 33.746 visitantes, correspondendo a 5.176 visitantes nacionais (15%) e 
28.570 visitantes estrangeiros (85%), verificando-se uma quebra na presença global de visitantes de -37% 
face a igual período do ano anterior, decréscimo este mais expressivo no que respeita a visitantes 
estrangeiros. O número global de visitantes registou um abrandamento desde o inicio do mês de março, 
relacionável com o regresso de turistas aos seus países de origem e com o progressivo encerramento de 
fronteiras, devido à Covid-19. 
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Atelier-Museu Júlio Pomar 
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ENQUADRAMENTO 
O AMJP prosseguiu, no primeiro trimestre de 2020, até ao seu encerramento ao público no início de 
Março devido à pandemia, a afirmação da obra e da figura de Júlio Pomar no centro das práticas artísticas 
contemporâneas, colocando-a em diálogo com artistas de outras gerações. 
Ao longo deste período verificou-se um acréscimo de público face ao primeiro trimestre de 2019. 
 
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
 

 “Antes do Início de Depois do Fim: Júlio Pomar e Hugo Canoilas” | até 1 março Curadoria: Sara Antónia 
Matos |Artistas: Júlio Pomar e Hugo Canoilas  
 

A exposição "Antes do Início e Depois do Fim: Júlio Pomar e Hugo Canoilas", com curadoria de Sara 
Antónia Matos, deu seguimento a um programa de exposições do Atelier-Museu que, todos os anos, 
procura cruzar a obra de Júlio Pomar com a de outros artistas, de modo a estabelecer novas relações 
entre a obra do pintor e a contemporaneidade. Deste modo, esta exposição foi pensada, desde a sua 
génese, como uma intervenção específica no espaço do Atelier-Museu. Ao longo dos vários meses, a 
exposição sofreu algumas transformações, apresentando de surpresa novas obras ao público.  
Numa abordagem ficcional que procura pensar sobre o que já estava antes do início do mundo 
(humanidade) e o que ficará depois do fim do mundo (humanidade), problematizando a relação da arte 
com a ideia de extinção, biodiversidade e de coexistência planetária, a exposição mostrou por um lado a 
enorme diversidade de animais que Júlio Pomar representou ao longo de mais de 70 anos na sua obra, 
em diferentes técnicas e suportes. Combinando arte, investigação e documentação, o trabalho de Júlio 
Pomar é enformado por um património crítico que lhe permite abordar a natureza descontraidamente, 
sem pretensões de apresentar um conhecimento moldado pelos pressupostos da ciência. Natureza, olhar 
científico e olhar artístico conjugam-se num discurso que ultrapassa as determinações disciplinares e 
garantem um resultado final revelável em diferentes camadas de informação. 
Por outro lado, e em diálogo com a obra de Júlio Pomar, de Hugo Canoilas mostrou-se um extenso corpo 
de trabalho que o artista tem desenvolvido nos últimos anos em torno de uma figuração por vezes pré-
histórica ou pré-apocalíptica, e por vezes pós-apocalíptica, numa espetacular tentativa crítica de pensar 
sobre a sociedade, sobre a relação com a arte e com a natureza através da arte. 
apocalíptica, numa espetacular tentativa crítica de pensar sobre a sociedade, sobre a relação com a arte 
e com a natureza através da arte.  
 
Preparação da Exposição “FLORA – Aquisições Núcleo de Arte Contemporânea da CML e Atelier-Museu 
Júlio Pomar (2018/19)” – Cancelada, entretanto. por causa da COVID-19  Datas: de 2 de Abril a 14 de 
Junho | Curadoria: Sara Antónia Matos e Pedro Faro  | Artistas: André Cepeda, André Romão, Bruno 
Cidra, Carla Filipe, Cecília Costa, Dalila Gonçalves, Francisco Tropa, Henrique Pavão, Hugo Canoilas, Isabel 
Simões, João Onofre, Jorge Queiroz, Júlio Pomar, Mafalda Santos, Maria José Cavaco, Mariana Silva, Marta 
Soares, Miguel Branco, Nuno Nunes-Ferreira, Patrícia Garrido, Pedro Casqueiro, Rita Ferreira, Rui Calçada 
Bastos, Tiago Alexandre, Tiago Baptista.  
 
A exposição “Flora”, no Atelier-Museu Júlio Pomar, pretendia apresentar as aquisições realizadas pela 
Câmara Municipal Lisboa e pelo Atelier-Museu Júlio Pomar para as suas respetivas coleções, durante os 
anos de 2018-19.  
Ao longo dos últimos anos, o Atelier-Museu Júlio Pomar que tem inscrito a sua relevância no tecido da 
arte contemporânea, gradualmente, desde a sua abertura em 2013, adquiriu, também, algumas obras de 
Júlio Pomar que enriqueceram o espólio do museu, permitindo desenvolver novas vias de investigação 
desta instituição monográfica.   
Por seu lado, as aquisições para a coleção da CML foram retomadas por uma comissão designada em 
2016 pela CML, composta por Sérgio Mah, Manuel Costa Cabral, José Luís Porfírio, Sara Antónia Matos 
(Atelier-Museu/Galerias Municipais) e Joana Sousa Monteiro (Museu de Lisboa) – que definiram, em 
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conjunto, os critérios de aquisição. As primeiras compras tiveram lugar no contexto da 1ª e 2ª edições da 
feira de arte contemporânea ARCO Lisboa, também como sinal de estímulo à iniciativa e incremento do 
mercado. Estas primeiras aquisições foram mostradas em 2018 na exposição “Campo de Visão/Field of 
View” na Cordoaria Nacional, com curadoria de Sara Antónia Matos e Pedro Faro. A segunda fase de 
compras, nas 3ª e 4ª edições da ARCO Lisboa, que agora se pretendiam mostrar no AMJP, na exposição 
Flora acrescentaram mais de 30 obras ao conjunto inicial, realizadas por muitos outros artistas. Na 4ª 
edição, em 2019, a comissão passou a ser constituída por Isabel Carlos, Miguel von Hafe Peréz, Sérgio 
Mah, Sara Antónia Matos (Atelier-Museu Júlio Pomar) e Joana Sousa Monteiro (Museu de Lisboa).  
Esta exposição, à semelhança da realizada há dois anos no Torreão Nascente da Cordoaria, organizava-
se, quando possível, por afinidades estéticas e também por relações que procuram ter em conta as 
qualidades do espaço do Atelier-Museu Júlio Pomar.   
 
Publicações: 
Conclusão e disponibilização ao público do catálogo “Formas que se Tornam Outras: Júlio Pomar”, com 
textos de Sara Antónia Matos, Pedro Faro, António Fernando Cascais, Liliana Coutinho e Maria Velho da 
Costa. Coleção Cadernos do Atelier-Museu Júlio Pomar + Documenta, 2019. 
 
Conclusão do Livro de entrevistas “Duas Cartilhas”. Reimpressão da entrevista do “Júlio Pomar: O Artista 
Fala…”, com a entrevista da Helena Vaz da Silva. Coleção Cadernos do Atelier-Museu Júlio Pomar + 
Documenta, 2019.  
 
Gravação e transcrição de entrevista a Hugo Canoilas para publicação, Conversas com Sara Antónia 
Matos, Pedro Faro. Coleção Cadernos do Atelier-Museu Júlio Pomar + Documenta, 2020. 
 
Preparação do catálogo “Antes do Início e Depois do Fim: Júlio Pomar e Hugo Canoilas”, com textos de 
Sara Antónia Matos, Chus Martinez e Hugo Canoilas. Coleção Cadernos do Atelier-Museu Júlio Pomar + 
Documenta, 2020.  
 
Preparação da publicação (textos, imagens e design) sobre a obra de Salomé Lamas, sobre Júlio Pomar. 
Coleção Cadernos do Atelier-Museu Júlio Pomar + Documenta, 2020.  
 
Preparação de catálogo e material gráfico para exposição “Flora”: CANCELADA  
 
Atividades Paralelas e outros Eventos: 
Seminário Gestão Cultural: um repto pela desobediência civil, com Vânia Rodrigues, organizado pela 
Acesso Cultura e com o apoio do Atelier-Museu Júlio Pomar.  

 
Conferências “Antes do Início e Depois do Fim: Júlio Pomar e Hugo Canoilas com a participação de José 
Bragança de Miranda e Vanessa Rato. 
No âmbito do Programa DESCOLA, programa educativo de continuidade que o Atelier-Museu Júlio Pomar 
desenvolveu com os alunos da Escola António Arroio, ao longo do presente ano letivo, em torno da 
exposição “Antes do Início de Depois do Fim: Júlio Pomar e Hugo Canoilas”, fez-se a apresentação dos 
trabalhos realizados, durante os últimos meses, pelos alunos da Escola António Arroio, no espaço do 
Atelier-Museu Júlio Pomar.  

 
Finissage da exposição “Antes do Início e Depois do Fim: Júlio Pomar e Hugo Canoilas”, com a 
performance “Fóssil”, de Rita Natálio.  

 
Acompanhamento da coleção de moda KENZO baseada nas obras de Júlio Pomar, apresentada em Paris, 
no dia 26 de fevereiro  
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Acompanhamento da residência artística de Joana da Conceição na RU: Parceria Atelier-Museu Júlio 
Pomar/ EGEAC e Residency Unlimited, NY. Artista vencedor 2019-20: Joana da Conceição, a qual teve 
lugar entre fevereiro e abril de 2020. 

 
Exposição no Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos: JÚLIO POMAR: VER, SENTIR, ETC. – OBRAS DO 
ACERVO DO ATELIER-MUSEU JÚLIO POMAR.  Curadoria: Sara Antónia Matos e Pedro Faro. De 25 de 
Outubro 2019 a 16 de fevereiro de 2020. A exposição “Júlio Pomar: Ver, Sentir, Etc. – Obras do Acervo do 
Atelier-Museu Júlio Pomar”, no espaço museológico do Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, 
mostrando obras de várias épocas e apropriando-se do título de um texto escrito pelo artista em 1951, 
chama a atenção para a importância da familiarização com a obra de arte, da participação da experiência 
estética na formação do conhecimento e dos atos preceptivos – particularmente ver e sentir - nesse 
processo. 
 
Banco de Arte Contemporânea Maria da Graça Carmona e Costa 
O AMJP, unidade orgânica que gere o BAC, continuou a desenvolver trabalhos logísticos no BAC, 
nomeadamente:  
- aquisição de equipamento e mobiliário 
- acompanhar os investigadores nas questões mais práticas de conservação e inventariação 
- redação, com Gabinete Jurídico, de documentos que regulam a atividade do BAC e as parcerias/acordos 
de trabalho com os herdeiros ou proprietários dos espólios documentais. 
 

PÚBLICOS 
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Casa Fernando Pessoa 
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ENQUADRAMENTO 
No final de 2019 foi feita a mudança de regresso para a Casa Fernando Pessoa, tendo a equipa deixado 
as instalações provisórias de Santa Isabel, cedidas pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique. A obra 
de construção civil terminou a 22 de janeiro e deu-se início à obra para a museografia, atualmente 
suspensa devido às condicionantes que decorrem da Covid-19. 

A partir de 16 de março, parte da equipa da CFP passou ao regime de teletrabalho e foram canceladas as 
atividades presenciais. A atividade mantém-se online (#ligadospelapoesia) e através do telefone (Leituras 
ao Ouvido). 

Regista-se a realização das sessões de janeiro e fevereiro do Clube dos Poetas Vivos (parceria com Teatro 
Nacional D. Maria II) e a Aula de Poesia Mundial de fevereiro. Destaca-se em fevereiro a realização do 
colóquio anual, dedicado aos Novos Estudos Pessoanos. 

Neste trimestre regista-se um número total de 1.207 participantes em atividades desenvolvidas pela Casa 
Fernando Pessoa, fora do seu espaço que, recorda-se, está encerrado ao público para requalificação. 

Em 2019, o período homólogo ao agora considerado contou com 8.918 visitantes, isto porque ainda se 
registou atividade regular até ao final de fevereiro, tendo em conta que o fecho de portas se verificou em 
1 março de 2019. 

 
PROGRAMAÇÃO 
Programação de literatura: 
Colóquio Novos Estudos Pessoanos – ponto de situação (Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva) 
Aula de Poesia Mundial, Rosalía de Castro por Ângela Fernandes 
Programas regulares: 
Clube dos Poetas Vivos, parceria com Teatro Nacional D. Maria II: Ana Paula Inácio e Catarina Nunes de 
Almeida. 
Programa Leituras ao Ouvido: 53 inscritos com 26 chamadas 
Serviço Educativo | Números totais: Atividades: 36; Participantes: 957 (Período homólogo 2019: 151 
atividades, 3157 pax) 
Programas Proximidade: 0 sessões, 0 pax (Período homólogo 2019: 7 atividades, 114 pax) 
 
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
O período em referência caracteriza-se pelos seguintes dados:  
No Facebook um alcance de 16.212 pessoas num ponto máximo e 571 num ponto mínimo. No Instagram, 
a CFP tem 3954 seguidores, sendo que apresenta um crescimento regular. A newsletter de programação 
tem neste momento 740 subscritores espontâneos apresentando um crescimento regular de 4,3%. 
 
Estando a Casa Fernando Pessoa encerrada ao público, o número abaixo indicado (1.207) refere-se a 
participantes em atividades promovidas fora de portas. 
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PÚBLICOS 
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Galerias Municipais 
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ENQUADRAMENTO 
No primeiro trimestre de 2020 as Galerias Municipais inauguraram três novas exposições e deram 
continuidade a outras três que transitaram do ano anterior, Rui Sanches, Topografias Rurais e Claire 
Fontaine. Foram assim apresentadas um total de 6 exposições temporárias de tipologias distintas: 
 

Pavilhão Branco Qualquer coisa de intermédio – Catarina Botelho com curadoria Sandra Vieira 
Jürgens 

Galeria Quadrum Topografias Rurais – Alberto Carneiro, Ana Lupas, Claire de Santa Coloma e Lala 
Meredith-Vula com curadoria Tobi Maier 

Galeria da Boavista Estás Vendo Coisas – Bárbara Wagner & Benjamin de Burca com curadoria Rayne 
Booth 

Torreão Cordoaria Espelho – Rui Sanches com curadoria Delfim Sardo 

Galeria Av. da Índia Your Money and Your Life – Claire Fontaine com curadoria de Anna Daneri 
R-Humor –Catarina Simão com curadoria Cristiana Tejo 

 
Para além das exposições, dentro do Programa Público foi apresentado o Festival Cumplicidades, na 
Galeria Qadrum, com a performance GLIMPSE se Josefa Pereira e BANANAS de Adriana Grechi, com 6 
sessões esgotadas. Foram também realizadas visitas guiadas, bem como conversas entre artistas e 
curadores, e masterclass com o Curso de Curadoria da FSCH-UNL. Nas Residências da Boavista estiveram 
presentes dois artistas austríacos, Adrianne Müller e Martin Ebner que fizeram uma apresentação pública 
do seu trabalho e da revista que fundaram, STARSHIP. No dia 16 de janeiro foi inaugurada a exposição 
Estás Vendo Coisas, da dupla Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, que representou o Brasil na última 
Bienal de Veneza, e realizou-se no âmbito dos programas públicos um visionamento da obra Swinguerra 
no Cinema São Jorge. Seguiu-se a inauguração da exposição individual de Catarina Botelho a 18 de janeiro 
no Pavilhão Branco, e no âmbito dos programas públicos organizou-se uma conversas com André Barata. 
Catarina Simão, a 25 de Janeiro, inaugurou R-HUMOR na Galeria da Avenida da Índia. O Torreão Nascente 
da Cordoaria Nacional, após o encerramento da exposição do Rui Sanches, teve uma intervenção de 
reabilitação e de remoção dos tetos interiores da galeria. 
 
No âmbito da atividade regular (exposições e programas públicos) as Galerias Municipais receberam 
3.267 visitantes na totalidade dos 5 espaços, tendo encerrado ao público antes do fim do trimestre, 
devido à Covid-19 
Relativamente aos Programa Públicos e de Mediação, foram realizadas várias conversas, concertos e 
performances: 
 
GALERIA AV. DA ÍNDIA  
R-Humor –Catarina Simão com curadoria Cristiana Tejo  
4 de fevereiro – Visita Guiada Estudantes Universitários 
8 de fevereiro – Conversa com Leonel Matusse e Tania Adams  
22 de fevereiro – Conversa com Omar Thomaz e Raquel Ribeiro 
28 de fevereiro – Visita Guiada Estudantes Universitários 
1 de março – Conversa com Caio Araújo 
 
 
PAVILHÃO BRANCO  
Qualquer coisa de intermédio – Catarina Botelho com curadoria Sandra Vieira Jürgens  
26 de fevereiro – Visita Guiada Estudantes Universitários 
29 de fevereiro – Conversa com André Barata 
3 de março – Visita Guiada Estudantes Universitários 
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GALERIA QUADRUM 
Topografias Rurais – Alberto Carneiro, Ana Lupas, Claire de Santa Coloma e Lala Meredith-Vula com 
curadoria Tobi Maier 
15 de janeiro – Visita Guiada Estudantes Universitários 
23 de janeiro – Visita Guiada Estudantes do Ensino Básico 
20 de janeiro – Visita Guiada Estudantes Universitários 
Várias sessões do Projeto Continuado para Escolas, desenvolvido pela equipa de Mediação 
Festival Cumplicidades 
  
GALERIA DA BOAVISTA 
Estás Vendo Coisas – Bárbara Wagner & Benjamin de Burca com curadoria Rayne Booth  
17 de janeiro – Visionamento Swinguerra no Cinema São Jorge 
24 de janeiro – Visita Guiada  
 
PÚBLICOS 
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Museu do Aljube 
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ENQUADRAMENTO 
O primeiro trimestre de 2020 foi dedicado às seguintes áreas fundamentais de atividade:  

• Realização (e reforço) das visitas guiadas às exposições do Museu, dirigidas a diferentes grupos e 
em horários diferenciados, incluindo sábados e domingos;  

• Elaboração de conteúdos (e revisão) para o site do MARL na área do Centro de Documentação com 
o Dossier do Mês, elaboração de biografias, etc.;  

• Trabalho de preparação da reformulação da parede 3º piso do Mural “Os que ficaram pelo caminho” 
com biografias em QCode; 

• Preparação de publicação em livro das comunicações do Colóquio “Jaime Cortesão Resistente 
Cidadão Patriota”, realizado no Museu do Aljube em outubro de 2019; 

• Preparação de Intelectuais e Artistas na Resistência dedicado a Bernardo Santareno. Investigação 
na Torre do Tombo e Museu Nacional do Teatro e da Dança; realização dos Roll Ups e de cadernos 
de apoio e seleção documental da mostra; 

• Continuação do projeto Laboratório de História: acompanhamento do trabalho de alunos da Escola 
Secundária de Casquilhos no Barreiro; 

• Melhorias da Exposição Permanente no 3ºpiso com Vídeo sobre desertores e refratários, editado 
por produtora; 

• Continuação do projeto de Atividade - Recolha de Testemunhos com a investigadora do IHC Alice 
Samara; 

• Conceção e produção de uma Agenda Quadrimestral em papel, com os conteúdos de programação; 

• Lançamento da atividade “Concurso de contos” de 8 janeiro a 31 maio; 

• Lançamento da atividade concurso documentário de 14 janeiro a 31 maio “Do Aljube guardei esta 
memória” 

• Levantamento/pré-inventário da documentação vinda da Biblioteca Museu República e Resistência, 
sobre a I República e diversos espólios pessoais (Fernando Pimenta, Moura Serra, António Lopes 
Cardoso, Pedro Tavares de Almeida, José Viale Moutinho, Rui Lourido, Mário Lino, Manuel Lopes 
Rodrigues, Carlos Ferrão, Maria Veleda, Saúl Nunes, Adolfo Ayala), num total de 494 pastas descritas 
de 2 de janeiro a 13 março; 

• Início do trabalho de verificação e desenvolvimento de conteúdos de lista de 458 registos/ cassetes 
VHS do espólio da BMRR, de 14 março a 21 abril; 

• Instalação de rede e de material informático no gabinete da Rua do Barão; 

• Realização de obra de melhoramento no depósito de CD da Rua do Barão; 

• Conclusão do processo de Medidas de Autoproteção, com a aprovação das MAP’S pela ANPC, feito 
em conjunto com GO; 

• Desenvolvimento de atividades de extensão cultural (apresentadas no quadro que se segue). 

 
O encerramento ao público no início de Março devido à Covid-19 determinou a não realização de 
diversas actividades programadas e teve também como consequência uma diminuição do número de 
visitantes quando comparado com o primeiro trimestre de 2019 
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PROGRAMAÇÃO 
 

NOME INICIATIVA / PARCERIA DATA INTERVENIENTES PRESENÇAS 

Visita Orientada Mensal 
 

Museu do Aljube 04, jan Judite Álvares 32 

Visita Orientada à Exposição 
Temporária  

 

Museu do Aljube 11, jan Luís Farinha 29 

 Vidas Prisionáveis - Francisco 
Fanhais 

 

Museu do Aljube 15, jan Francisco Fanhais, Ana 
Aranha 

 

87 

Livros no Aljube: Sinais de Vida - 
Cartas da Guerra 

 

Edições Tinta-da-China, 
Museu do Aljube 

21, jan Joana Pontes, Coronel 
Aniceto Afonso, Luís 

Farinha 

37 

Mesa Redonda - Diário do Agora! – 
Ciclo de escrita| poesia antirracista 

 

Grupo Educar, Museu do 
Aljube 

25, jan Danilo Cardoso 6 

Ciclo de Cinema Susana Sousa Dias - 
«Natureza Morta» 

Museu do Aljube 29, jan Susana Sousa Dias, 
Ansgar Schaefer 

44 

Apresentação da Revista «A ideia»  Jornal «A Batalha», 
Museu do Aljube 

01, fev Mário Rui Pinto, Carlos 
D’Abreu, Paulo Jorge 

Brito e Abreu, Risoleta 
Pinto Pedro 

96 

Formação de Professores “História, 
Memória e Verdade – memórias de 
luta e resistência na construção de 

uma cidadania ativa” 

Museu do Aljube, CFEAS 
(Centro de Formação de 
Escolas António Sérgio) 

01, fev Luís Farinha, Judite 
Álvares 

28 

Livros no Aljube – Lançamento da 
Revista Vértice 

Editora Página a página, 
Museu do Aljube 

04, fev Manuel Augusto Araújo, 
António Avelãs Nunes 

13 

Ciclo de Cinema Susana Sousa Dias - 
«48» 

Museu do Aljube 05, fev Susana Sousa Dias, 
Domingos Abrantes e 

Conceição Matos 

51 

Formação de Professores “História, 
Memória e Verdade – memórias de 
luta e resistência na construção de 

uma cidadania ativa” 

Museu do Aljube, CFEAS 
(Centro de Formação de 
Escolas António Sérgio) 

06, fev Luís Farinha, Judite 
Álvares 

27 

Visita Orientada à Exposição 
Temporária 

Museu do Aljube 08, fev Francisco Bairrão Ruivo 18 

Formação de Professores “História, 
Memória e Verdade – memórias de 
luta e resistência na construção de 

uma cidadania ativa” 

Museu do Aljube, CFEAS 
(Centro de Formação de 
Escolas António Sérgio) 

11, fev Luís Farinha, Judite 
Álvares 

29 

Vidas Prisionáveis - «Grupo 34» Museu do Aljube 12, fev Afonso Dias, Carlos 
Cruz, Joaquim Alberto e 
Xico Braga Ana Aranha 

104 

Visita Orientada Mensal  Museu do Aljube 15, fev  Luis Farinha 41 

Formação de Professores “História, 
Memória e Verdade – memórias de 
luta e resistência na construção de 

uma cidadania ativa” 

Museu do Aljube, CFEAS 
(Centro de Formação de 
Escolas António Sérgio) 

15, fev Luís Farinha, Judite 
Álvares 

28 

Uma Tarde no Aljube - Fazer e 
Difundir História no Brasil atual 

FCSH–UNL, Museu do 
Aljube 

18, fev Gisele Lobato, Paulo 
César Gomes, Paula 

Godinho 

17 
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Ciclo de Cinema Susana Sousa Dias - 
«Luz Obscura» 

Museu do Aljube 19, fev Susana Sousa Dias, 
Álvaro Pato 

70 

Livros no Aljube «O Alentejo e a luta 
clandestina. António Gervásio – um 

Militante Comunista» 

Edições Colibri, Museu do 
Aljube 

20, fev Luís Godinho, Teresa 
Fonseca e Margarida 

Machado 

22 

Mesa Redonda - Projecto Combat -
Educação anti-racista 

CES (Centro de Ciências 
Sociais de Coimbra), 

Museu do Aljube 

28, fev Silvia Maeso, 
Ana Rita Alves, Sara 
Fernandes, Inês Oliveira, 
Thula Pires, Mamadou 
Ba, Anabela Rodrigues, 
José Baessa De Pina, 
Geovani Djanco 

72 

Mesa Redonda – Diário do! Agora! Grupo Educar, Museu do 
Aljube 

29, fev Danilo Cardoso, Maíra 
Zenun 

12 

Teatro no Aljube: «Histórias do 
Pátio do Aljube», de Joana Craveiro 

Teatro do Vestido, Museu 
do Aljube 

04, mar 
(2 sessões) 

Estêvão Antunes, Joana 
Craveiro e João Ferreira 

109 

Teatro no Aljube: «Histórias do 
Pátio do Aljube», de Joana Craveiro 

Teatro do Vestido, Museu 
do Aljube 

06, mar Teatro do Vestido, 
Estêvão Antunes, Joana 
Craveiro e João Ferreira 

69 

Teatro no Aljube: «Histórias do 
Pátio do Aljube», de Joana Craveiro 

Teatro do Vestido, Museu 
do Aljube 

07, mar Teatro do Vestido, 
Estêvão Antunes, Joana 
Craveiro e João Ferreira 

68 

Vidas Prisionáveis – “Maria 
Machado” 

Museu do Aljube 11, mar Atividade não realizada 
devido à Covid-19 

 

0 

Visita Orientada Mensal Museu do Aljube 11, mar Atividade não realizada 
devido à Covid-19 

 

0 

Livros no Aljube “Esquerdas 
Radicais Ibéricas entre a Ditadura e 
a Democracia-Percursos Cruzados 

Museu do Aljube 17, mar Atividade não realizada 
devido à Covid-19 

 

0 

Colóquio “O Brasil Contemporâneo 
e a Democracia: Socialismo ou 

Barbárie” 

Coletivo Andorinha-Lucas 
Augusto da Silva, Museu 

do Aljube 

20 e 21, mar Atividade não realizada 
devido à Covid-19 

 

0 

Visita Orientada à Exposição 
Temporária  

 

Museu do Aljube 21, mar Atividade não realizada 
devido à Covid-19 

 

0 

Intelectuais e Artistas na Resistência 
– Bernardo Santareno 

Museu do Aljube 24, mar Atividade não realizada 
devido à Covid-19 

 

0 

Mesa Redonda - Diário do Agora! – 
Ciclo de escrita| poesia antirracista 

 

Grupo Educar, Museu do 
Aljube 

28, mar Atividade cancelada em 
março e realizada a 18 

de abril – on line 

0 

Lançamento do Concurso de Contos 
- Censura 

 

Museu do Aljube 8, jan Atividade a decorrer até 
31 de maio 

 

Lançamento do Concurso «Do 
Aljube Guardei esta Memória» 

Museu do Aljube, ESCS 
(Escola Superior de 

Comunicação Social) 

14, jan Atividade a decorrer até 
31 de maio 
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PÚBLICOS 
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Museu Bordalo Pinheiro 
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 NOME NÚMEROS NOTAS 

EXPOSIÇÕES  
 

Pé d’Orelha – Conversas entre 
Bordalo e Querubim 
Galeria de Exposições 
Temporárias 
21 nov. 2019 - 20 set. 2020   

 Exposição de cerâmica dedicada aos 
dois ceramistas comissariada por Rita 
Gomes Ferrão e Pedro Bebiano Braga 

O dia em que perdi o pé 
Sala da Paródia 
11 mar. - 10 mai. 2020 

 Exposição de Anabela Soares com 
Manicómio 

Um Sonho – Bordalo e a Fábrica 
de Faianças 
Sala da Paródia 
11 jul.2019 - 19 jan 2020 

 Exposição comissariada por Cláudia 
Freire/instalações em colaboração com 
José Neves/ULHT 

INVESTIGAÇÃO  

Bordalo e Querubim: 
investigação e redacção de 
conteúdos 

  

Manuel Gustavo Bordalo 
Pinheiro: criação de dossier 
digital sobre trabalho de 
investigação e produção de 
textos 

  

Orientação de estágios 
curriculares 

 Andreia Rodrigues (FCSH/UNL) + 
Mariana Gusmão (FCSH/UNL) 

Visitas de Comissário 3 Exposição Pé d’Orelha 

INVENTÁRIO E 
DOCUMENTAÇÃO 

 

Digitalização e inventário do 
espólio Julieta Ferrão 

 Colaboração de Francisco Teles da 
Gama 

Actualização de imagens e 
conteúdos no sistema de 
documentação InPatrimonium e 
InWeb 

  

Divulgação do InWeb/Coleção 
on-line no site do MBP 

 http://colecao.museubordalopinheiro.
pt 
https://museubordalopinheiro.pt/colec
ao/ 

Registos/documentação em 
vídeo 

2 Exposição “Um sonho. Bordalo e a 
Fábrica de Faianças” 
https://www.youtube.com/watch?v=Cj
eeXxkVzZU 
RBP| O que aconteceu à gente", 
Pontos nos ii, 10.04.1890 
https://www.youtube.com/watch?v=Fx
1PvcgjlnM 
 

Carregamento de vídeos da 
Coleção de cerâmica, da autoria 
de João Barrigana, no Youtube 

9 https://www.youtube.com/watch?v=T
2rz_DLfMFk&feature=emb_title  
https://www.youtube.com/watch?v=N
QOJ5uENr8s  

http://www.egeac.pt/
http://colecao.museubordalopinheiro.pt/
http://colecao.museubordalopinheiro.pt/
https://museubordalopinheiro.pt/colecao/
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MBP para futura associação ao 
InWeb/ Coleção on-line 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e
BpY6En2YRs  
https://youtu.be/UkQO6u8BQyI   
https://youtu.be/znz7fw6KRlY  
https://youtu.be/9PsSmdzoNKU   
https://youtu.be/96rsMC1QvLA   
https://www.youtube.com/watch?v=cl
6sPVDhkv0&feature=youtu.be  
https://youtu.be/gIwUow0CMjM   

Divulgação de obras da 
Biblioteca no site do MBP 

5 No Lazareto de Lisboa 
O Calcanhar d’ Achiles 
Álbum de Caricaturas 
Itália: Recordações 
Do Outro Lado 
https://museubordalopinheiro.pt/mus
eu/biblioteca/ 

BIBLIOTECA E 
APOIO À 
INVESTIGAÇÃO 

 

Digitalização de obras para 
divulgação on-line 

 Colaboração de Francisco Teles da 
Gama 

Acompanhamento de 
pesquisas na base de dados e 
em obras da Biblioteca do 
Museu 
 

8 investigadores  

Apoio de forma continuada a 
três trabalhos de investigação 
 

2 investigadores - pesquisa de Susana Neves para 
livro no âmbito da Lisboa – Capital 
Verde 2020 
- pesquisa de Pedro Félix para 
Caderno de Bordalo dedicado ao 
fado 

Esclarecimentos prestados 
sobre peça artística 

1 investigadora Maria Monteiro 

 
SERVIÇO 
EDUCATIVO 

 

Oficinas criativas Nº atividades: 5 
Total participantes: 
102 

 

Visitas e oficinas escolares 27 visitas + 33 
oficinas 
Total participantes: 
963 

 

Visitas guiadas Nº atividades: 61 
Total participantes: 
1158 

 

Cursos 
 

Nº atividades: 4 
Total participantes: 
110 

 

Projetos de continuidade Nº atividades: 2 
Total participantes: 
153 

Afiador (c/ António Jorge 
Gonçalves) + Mil Pássaros 
(EGEAC+CML) 

Formação de professores 
 

Nº atividades: 2 
Total participantes: 
52 

Conversas Bordalescas + Bordalo 
das Artes e da Política 

http://www.egeac.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=eBpY6En2YRs
https://www.youtube.com/watch?v=eBpY6En2YRs
https://youtu.be/UkQO6u8BQyI
https://youtu.be/znz7fw6KRlY
https://youtu.be/9PsSmdzoNKU
https://youtu.be/96rsMC1QvLA
https://www.youtube.com/watch?v=cl6sPVDhkv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cl6sPVDhkv0&feature=youtu.be
https://youtu.be/gIwUow0CMjM
https://museubordalopinheiro.pt/museu/biblioteca/
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PÚBLICOS 
O encerramento ao público devido à Covid-19 determinou uma baixa do número de visitantes, comparado com  
o primeiro trimestre de 2019. 
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Parcerias 
 

Nº atividades: 2 
Total participantes: 
150 

Briosos de Alvalade + Mercado de 
Alvalade 

MUSEOGRAFIA, 
DESIGN & 
PRODUÇÃO 

 

Exposição “O dia em que perdi 
o pé”: produção e 
acompanhamento  

 Pintura da sala + folha de sala + 
lettering + tela exterior 

Sala do Azulejo: requalificação  Pintura da sala + lettering entrada 
+ texto de sala 

Design e produção de 
materiais 

 Agenda do 1º trimestre; novos 
cartões de identificação; material 
didático p/colorir; 
cartaz/programa Dia Aberto; 
eCards apoio à divulgação; 
certificados de participação; folha 
de sala Pé d’Orelha (reedição); 
flyer divulgação Pé d’Orelha 

 
EDIÇÕES 

   

 Paródia Culinária (reedição) 150 exemplares Livro de Receitas 

 Pé d’Orelha – Conversas… 200 exemplares Catálogo da exposição homónima 

 Bordalo não gostava de 
fadistas… (em execução) 

150 exemplares Colecção Cadernos de Bordalo – 
Vol. 1 

CONSERVAÇÃO Reorganização, higienização e expurgo/bolha de anoxia do acervo da Biblioteca 
Introdução de novas prateleiras nas estantes 

http://www.egeac.pt/
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ENQUADRAMENTO 
No primeiro trimestre de 2020 o Museu do Fado promoveu a implementação das atividades constantes 
do Plano de Salvaguarda da Candidatura do Fado à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial 
da Humanidade (UNESCO) desenvolvendo paralelamente uma programação diversificada de exposições, 
concertos, workshops e edições consagradas ao universo do Fado e da guitarra portuguesa, para públicos 
nacionais e estrangeiros.  
 

O Museu do Fado registou, de janeiro até ao encerramento ao público devido à Covid-19, em março de 
2020, um total de 17.058 ingressos, total que integra os visitantes do circuito expositivo, (6.500), os 
participantes na programação cultural promovida pelo Museu no exterior, no quadro de coproduções 
estabelecidas com distintas instituições e agentes culturais, e o utilizadores das plataformas digitais (cerca 
de 10.000 audições em streaming do Arquivo Sonoro Digital).  
 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
Durante o primeiro trimestre de 2020 o Museu do Fado promoveu a exposição alusiva ao legado de JOSÉ 
PRACANA. 
 

CONCERTOS I APRESENTAÇÕES  
No primeiro trimestre de 2019 o Museu do Fado promoveu no quadro do ciclo Há Fado no Cais, em 
regime de coprodução com o Centro Cultural de Belém, os concertos: 
BRUNO CHAVEIRO | 17 de janeiro |Pequeno Auditório| 21h00 
 
PROGRAMA EDUCATIVO 
Durante o primeiro trimestre de 2020 a Escola do Museu manteve a sua oferta formativa regular 
integrada por Cursos de Guitarra Portuguesa, Viola de Fado, Ateliers de Canto, Seminários de Escrita 
Criativa, assim como Oficinas de Fado. Nos meses de fevereiro e março de 2020 decorreu a Comunidade 
Fado Para Todos de Aldina Duarte. De janeiro a março o Museu do Fado promoveu a realização regular 
de visitas guiadas a par de uma programação contínua de ateliers e oficinas. 
 
PROGRAMAÇÃO INTERNACIONAL 
O Museu do Fado coproduziu a tournée de Marta Pereira da Costa, intérprete de guitarra portuguesa, 
nos Estados Unidos da América em Janeiro de 2020.  
 
PÚBLICOS 
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ENQUADRAMENTO 
O período abrangido pelo presente relatório inclui o início da pandemia pelo COVID 19 e a determinação 
do estado de emergência, que ditou o encerramento do Museu a partir de meados de março. Assim, os 
dados de visitas e de receitas já refletem essa conjuntura. 
 
 
MUSEU DE LISBOA - PALÁCIO PIMENTA 
 
PROGRAMAÇÃO 
Exposições temporárias 
Exposição Vieira Lusitano a partir de 3 desenhos; 
Exposição A Bordo, fotografias de Nuno Correia a partir de José Cardoso Pires; 
Exposição Corpus Christi. A procissão do Corpo de Deus por Diamantino Tojal – reposição da exposição no 
antigo Convento da Graça (temporariamente encerrada); 
Exposição AR.CO – Bolseiros & Finalistas (temporariamente encerrada). 
Programa complementar às Exposições temporárias 
Conversa com Alexandra Markl (Museu Nacional de Arte Antiga): o desenho na obra de Vieira Lusitano; 
Exposição A Bordo - Conversa com Ana Cardoso Pires, Fernanda de Abreu, João Pimentel, Marco Neves e 
Nuno Correia; 
Conversa com Miguel de Faria (Universidade Autónoma de Lisboa): o processo da gravura na obra de 
Vieira Lusitano; 
Exposição A Bordo | Exibição do filme “Cardoso Pires – Diário de Bordo” de Manuel Mozos, seguida de 
conversa com: Manuel Mozos, Nuno Correia e Carlos Carvalho. 
Publicações e edições  
Folheto da exposição Corpus Christi. A procissão do Corpo de Deus por Diamantino Tojal 
Folheto Programa Educativo – janeiro - julho 2020 
Outras atividades 
Participação no programa de rádio Encontros com o Património, TSF – O Castelo de São Jorge (Paulo 
Almeida Fernandes). Parceria entre o Museu de Lisboa e o Castelo de São Jorge 
Baile de Carnaval Barroco  
Programação online intensa nas redes sociais e site da internet 
Atividades / Parcerias com o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta 
sessões de Música para Bebés em Parceria com o Conservatório de Música de Sintra; 
III Ciclo de Conferências Novos Estudos & Novos Olhares sobre a cidade: Lisboa do Terramoto à Revolução 
de Abril (2019) - Sessão de encerramento com performance "Lisboa, minha primeira namorada", por Ana 
Sofia Paiva & Marco Oliveira; 
Ciclo de Conferências Novos Estudos / Novos Olhares (200 anos da Revolução Liberal) | Conferência de 
Francesco Esposito (Cesem, Nova-FCSH): “Música e Liberalismo: a vida musical em Lisboa entre 1820 e 
1853.  
 
MUSEU DE LISBOA - SANTO ANTÓNIO 
PROGRAMAÇÃO 
Exposições temporárias 
Santo António de Lisboa e de Pádua: Exposição fotográfica – Marc Gulbenkian. Cerca de 40 fotografias 
que integram o livro Santo António de Lisboa e de Pádua, de António Mega Ferreira (encerramento estava 
previsto para 12.04); 

Peças em Destaque: Presépio – Maquineta; em destaque até 5.01; São Vicente: em destaque desde dia 
22.01, dia em que se celebra São Vicente.  
Atividades - Programação do Museu de Lisboa – Santo António 
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Fados para Santo António. Visita guiada As tradições de Santo António.  
O dia dos namorados é no Santo António. Várias atividades para antecipar o dia dos namorados, 
envolvendo o Serviço Educativo. Instalação junto da estátua de tapete e criação de QR code direcionado 
a um microsite em cinco línguas, alusivo à tradição de lançar a moeda a Santo António: 
http://odiadosnamoradosenosantoantonio.museudelisboa.pt/ . 
Outras atividades 
Visitas guiadas e percursos do Serviço Educativo 
Programação online intensa nas redes sociais e site da internet 
 
MUSEU DE LISBOA - TEATRO ROMANO 
PROGRAMAÇÃO 
Exposições temporárias  
Que Cores Pintaram o Teatro Romano - Em colaboração com a Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa, foi este o trabalho que alguns alunos ensaiaram: reconstituir a forma e a cor de alguns dos 
elementos arquitetónicos que ornamentaram o teatro de Felicitas Iulia Olisipo. 
Instalação Artística “Segmento Volátil”  
Programa complementar às Exposições temporárias 
“Segmento Volátil” conversa com o artista Diogo Gonçalves 14 de fevereiro. 
Publicações e edições  
Folhetos e folhas de sala que acompanham as várias atividades (impressão própria): 
Folheto da Lupercalia – programa de atividades e ementa da ceia romana 
Boletins mensais das atividades do museu 
Folheto do Ciclo de Palestras O rio Como Horizonte – o outro palco do Teatro Romano 
Outras atividades 
Ciclo de Palestras O rio Como Horizonte – o outro palco do Teatro Romano| “Evolução paleoambiental da 
margem norte do rio Tejo”, por Ana Costa; 
Curso Arqueologia da Arquitetura; 
Hora de Baco com a participação dos artistas Gaiteiros da Xuventud de Galícia; 
Apresentação da Revista Scaena nº 1 - Revista anual editada pelo Museu de Lisboa – Teatro Romano; 
Tertúlia Os tabuleiros de jogo do Castelo de São Jorge. Visita pelos tabuleiros de jogo existentes no castelo, 
análise, história e formas de jogar 
Lupercalia - uma Ceia Romana - Música, Reconstituição Histórica, Ceia romana, gastronomia.  
Ciclo de Palestras O rio Como Horizonte – o outro palco do Teatro Romano | “A dimensão marítima da 
ocupação da Idade do Ferro em Lisboa”, por Elisa de Sousa 
Programação online intensa nas redes sociais e site da internet 

MUSEU DE LISBOA – TORREÃO POENTE 
Exposições temporárias  
Exposição O tempo das Mulheres. (Destinada a ficar ao público até final de março de 2020 e itinerar para 
locais expositivos na Amadora e em Braga a partir de abril, o que ficou sem efeito) 
Programa complementar às Exposições temporárias 
Conversa "Fotojornalismo 50 anos depois: o que mudou", com Alfredo Cunha e Mário Cruz. 
 
MUSEU DE LISBOA – NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA CASA DOS BICOS 
Foram realizadas algumas visitas e atividades da responsabilidade do Serviço Educativo, neste 
equipamento. 
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       SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU DE LISBOA 
Programação geral 
Dia de São Vicente, atividades para escolas e percurso entre São Vicente e Santo António; 
Baile de Carnaval no Palácio Pimenta; Fados para Santo António, 1 espetáculo por mês, antecedido de 
uma visita guiada ao Museu; Programação “Enamorados por Lisboa”, programação do Dia dos 
Namorados em Santo António. 
Projetos de mediação 
Foram realizados programas e atividades do Museu de Lisboa para público em geral e famílias, a partir 
das exposições temporárias e das atividades sobre a exposição (ou exposições) permanentes dos vários 
núcleos do Museu de Lisboa. 
Parcerias estabelecidas com outros equipamentos e entidades 
Manutenção do projeto “Nós por todos”, em parceria com o Grupo de Teatro Nós da APPACDM; 
Para atividades de mediação, projetos e percursos partilhados: Museu do Fado, Castelo de São Jorge, 
Museu da Marioneta,  ILGA, Museu do Dinheiro, CAL, Museu de São Roque, Museu Nacional de Arte 
Antiga e MUHNAC. 
Programação Escolar 
Programas de continuidade com publico escolar: i) Projeto “A brincar também se aprende” – Iniciado com 
a Escola Ressano Garcia, sessões mensais na escola, inventariação do espólio de brinquedos antigo e 
montagem da exposição de brinquedos na escola; ii) Let’s Get Together - Projeto de Intercâmbio com o 
MUBHA de Barcelona em reavaliação.  
 
INVENTÁRIO E INVESTIGAÇÃO  
Disponibilização de novas peças no acervo online (acervo.museudelisboa.pt/); 
Lisboa Romana – co-coordenação do volume IV (Lídia Fernandes e Paulo Almeida Fernandes) e escrita de 
textos; 
Exposição O Monumento a D. Pedro IV: conceção da exposição e realização de conteúdos (Caderno em 
fase de paginação). Projeto científico de Aida Nunes, Henrique Carvalho e Paulo Almeida Fernandes; 
Realização do livro Museum of Lisbon Highlights, a editar no Verão pela Scala Publishers – revisão de 
provas. Em impressão; 
Plano Diretor do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta – investigação e redação de conteúdos para dois 
capítulos: Mário Nascimento, “Enquadramento histórico dos jardins do Palácio Pimenta”; Paulo Almeida 
Fernandes, “Caracterização do património integrado nos jardins do Palácio Pimenta”; 
Colaboração com a Fundação Francisco Pulido Valente para dinamização da obra de Abel Manta, A Leitura 
– Grupo do Consultório de Francisco Pulido Valente: realização de conteúdos para o Caderno alusivo à 
pintura (Margarida Almeida Bastos e Paulo Almeida Fernandes); 
Entrega de materiais para a candidatura aos prémios APOM (Rita Fragoso de Almeida e Ana Paula 
Antunes) e SOS Azulejo (Margarida Almeida Bastos). 
 
Outras ações de investigação e inventário 
Colaboração regular com a revista Mensageiros de Santo António 
Preparação do livro Santo António em Azulejo 
Preparação do livro Tronos de Santo António 2019 
Inventariação e integração do espólio do Teatro Romano oriundo do CAL (Centro de Arqueologia de 
Lisboa) (continuação do trabalho de 2019); 
Inventariação do espólio da Rua da Saudade nº 6 e de espólio arqueológico em exposição permanente 
no Teatro Romano;  
Lídia Fernandes - Texto e fichas para o Catálogo do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros sobre 
peças de jogo de época moderna;  
Escrita e entrega de artigos para a Revista Bica por Paulo Almeida Fernandes, Ana Paula Antunes e Lídia 
Fernandes; 
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Entrega de pequenos artigos para a publicação a realizar em 2021 relativa ao núcleo do Teatro Romano: 
Olhares de quem vê o museu. Artigos de Bruno Magina, Cristóvão Fonseca, Mariana Morgado, Lídia 
Fernandes e Ricardo Santos;  
Preparação da exposição (que teria lugar no dia 15 de abril): Arqueologia da Rua da Saudade. Um Templo 
(?) Romano na Cidade Reuniões com a equipa de design; pesquisa e elaboração de conteúdos: textos de 
sala; folheto; tabelas de peças, textos exposição; 
Estudo e investigação sobre os materiais pétreos, osteológicos e cerâmicos do pavimento detetado na 
intervenção arqueológica realizada na Rua da Saudade nº 6. Em colaboração com os geólogos convidados 
e com o LARC (Laboratório de Arqueociências);  
Intervenções arqueológicas 
- Intervenção na Rua da Saudade nº 6. Acompanhamento de obra  
- Limpeza do sítio arqueológico do teatro romano de Lisboa 
 
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
Museu de Lisboa – Santo António 
Conservação e restauro de objetos da coleção para integração ou reintegração na exposição de longa 
duração no núcleo de Santo António; 
Conservação e restauro da imagem de Santo António pertencente à Igreja de Santo António para integrar 
temporariamente a exposição do Museu de Santo António; 
Início da conservação e restauro de escultura de Santo António (MLSA.ESC.0192) para exposição em 
Ceuta (previsão para julho) 
Museu de Lisboa - Reserva Central 
Relatório de peças propostas para doação (dois); 
Acondicionamento de 6 espelhos de muito grandes dimensões, bem como de pinturas de grande porte 
em estruturas adquiridas para o efeito; 
Restauro de várias peças em cerâmica da Procissão Corpus Christi para exposição no Convento da Graça 
e montagem da mesma 
Acompanhamento da intervenção de conservação da parte têxtil de pendão e de canapés; 
Embalagem para transporte de peças, equipamentos e utensílios das instalações do Serviço de 
Conservação e Restauro para a Reserva Central; 
Na sala de documentos gráficos, desemolduramento de 60 objetos, eliminação de passepartouts e 
cartões de contacto ácidos e criação de bolsas de conservação; 
Museu de Lisboa - Palácio Pimenta 
Monitorização das condições de exposição à luz de peças que integraram a exposição "A Bordo", 
acompanhamento da desmontagem e embalagem das peças emprestadas pela Biblioteca Nacional para 
a mesma exposição; 
Monitorização das condições de exposição à luz, temperatura e humidade das peças que integraram a 
exposição "Vieira Lusitano" e acompanhamento da embalagem e transporte das peças emprestadas na 
exposição "Vieira Lusitano” pelo Museu de Évora 
Colaboração com outros equipamentos 
Verificação do estado de conservação de peça da  CFP; 
Apoio à exposição Neon Colonialismo de Pedro Coquenão, na Casa Independente e Junta de Freguesia de 
Arroios. 
 
COMUNICAÇÃO  
A atividade da comunicação passou por um processo de mudança de coordenação durante o primeiro 
trimestre de 2020. Este processo não afetou a comunicação das atividades do Museu, que continuou a 
ser feita em diversos suportes, com maior destaque para o digital, a partir do momento em que o Museu 
teve de fechar portas, passando a ser esse o meio por excelência para continuar a manter as actividades 
visiveis ao público. 
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Deu-se continuidade ao trabalho de redefinição e intensificação da imagem gráfica do Museu de Lisboa 
e dos seus núcleos iniciada em 2019, que passou também a ser comunicada através do Facebook (em 
fevereiro).  
Manteve-se o envio de um boletim mensal, com reforço de destaques sempre que necessário bem como 
convites específicos, e continuou a ser afixada em todos os núcleos uma agenda em papel, com 
programação dos vários núcleos do ML.  
Foi lançada a revista Scaena (Teatro Romano) e deu-se continuidade à preparação de folhetos com a nova 
imagem, caso concreto do folheto relativo ao ciclo de palestras «O Rio Como Horizonte».  
Após o encerramento temporário, foi elaborado um intenso e variado plano de comunicação que passa 
pela publicação diária de novos conteúdos no Facebook e reforço das publicações no Instagram e no 
Canal de YouTube. 
 
Resultado desse reforço: 
- A 23.03, pela primeira vez no ano, alcançamos mais de 10 mil pessoas no Facebook num só dia, e a 26 
de março, com a visita às Reservas Centrais, transmitidas em direto pelo Facebook, alcançámos mais de 
20 mil pessoas.  
Tivemos uma audiência média diária de 3019 pessoas no primeiro trimestre de 2020. Quanto ao número 
de seguidores, passámos de 27145 a 1 de janeiro para 28798 a 31 de março. 
Outras atividades em curso: 
- Deu-se continuidade à construção do novo site do Museu. 
- 119 eventos criados no Facebook, 70 publicações no Facebook e 145 publicações no Instagram entre 
histórias/publicações (3697 seguidores).  
- Acompanhamento das filmagens do programa Visita Guiada, da RTP2, sobre a exposição Corpus Christi. 
A Procissão do Corpo de Deus. 
- Acompanhamento de reportagens da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC no Teatro Romano. 
- Acompanhamento de filmagens de vários programas no Palácio Pimenta. 
Entrevistas ao Público e ao Diário de Notícias sobre a revista Scaena (3 de fevereiro). 
Entrevista à RTP sobre a exposição «Santo António de Lisboa e Pádua» (5 de fevereiro). 
 
PÚBLICOS 
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ENQUADRAMENTO 
O primeiro trimestre de 2020 é contabilizado apenas até ao dia 10 de março, dia em que, na sequência 
do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo Coronavírus (Covid-19), o Museu da 
Marioneta encerra ao público. 
Neste primeiro trimestre o Museu desenvolveu a sua atividade primordial de apresentação da coleção ao 
público, através da exposição permanente, da condução de visitas guiadas e ações de formação.  
No âmbito da atividade regular foram atingidos números históricos com um total 21.121 visitantes, o que 
representa um acréscimo de 63,5% face a igual período do ano passado.  
De destacar a Exposição Temporária "Tim Burton - As marionetas de animação", integrada no Festival 
Monstra, à qual se deve este significativo aumento de visitantes. A Exposição "Tim Burton - As marionetas 
de animação", em 30 dias de abertura ao público, (de 5 de fevereiro a 10 de março) foi vista por 16.741 
visitantes. A afluência foi de tal ordem que, todos os 16 elementos da equipa do Museu se organizaram, 
por turnos, no acolhimento ao público e frente casa. 
Recebemos, em depósito, 3 máscaras da Argentina da coleção da América Latina de Francisco Capelo. 
Apresentámos ao público o espetáculo "Discursos" da Companhia Lafontana Formas Animadas com 99 
espectadores e o espetáculo "Em Branco" do Projecto Noite de Marina Nabais com 203 espectadores. 
 
ATIVIDADE 
Investigação – Edições - Documentário 
Continuação do projeto, iniciado em 2019, da elaboração de Catálogos temáticos 
Catálogo Marionetas Portuguesas Contemporâneas 
Catálogo Robertos  
Catálogo Sudeste Asiático  
Inicio do projeto de realização do Documentário "Voz dos Marionetistas" em parceria com o Programa 
Cria – Centro em Rede de Investigação em Antropologia – da Faculdade de Ciências Socias e Humanas da 
Universidade de Lisboa / Dra. Catarina Alves Costa. Neste âmbito, foi realizado visionamento de material 
de arquivo existente no Centro de Conservação ANIM da Cinemateca Portuguesa.  
No posto multimédia, foram concluídos alguns conteúdos ficando acessível ao público, no final do 
percurso expositivo, um posto interativo com jogos, quebra-cabeças e um quiz abordando as temáticas 
da exposição permanente. 
 
Exposições  
Exposição MONSTRA - "Tim Burton - As marionetas de animação" 
 
Espetáculos 
"Discursos" da Companhia Lafontana Formas Animadas 
"Em Branco" do Projecto Noite de Marina Nabais 
Delphim Miranda espetáculo de marionetas na Estação de Metro de São Sebastião da Pedreira, em 
parceria com o Metro de Lisboa, para as comemorações do Aniversário do Metropolitano 
 
Centro de Documentação 
Continuação do trabalho anteriormente desenvolvido e receção de diferentes investigadores e 
académicos na temática do Museu.  
 
Divulgação da coleção 
Recurso às diferentes redes sociais para divulgação do Museu, suas atividades e coleções.  
 
Conservação e restauro  
No mês de janeiro foram integradas, no espólio do museu, mais 3 máscaras da Argentina, peças 
pertencentes ao colecionador Francisco Capelo. 
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Serviço Educativo 
A atividade do Serviço Educativo centrou-se na realização de Ateliers e visitas guiadas à Exposição 
Permanente e à Exposição de Tim Burton que teve uma enorme procura. 
Realizou, em parceria com o Gabinete de Estudos Olissiponense, uma visita pontual sob a temática da 
escravatura – Escola Nômada - no âmbito no Projecto Descola. Relacionando o tema em estudo, foi dado 
destaque às peças “Mamulengos” do Teatro de Marionetas do Nordeste Brasileiro que, na programação 
da Capital Ibero-Americana da Cultura, integraram a Exposição “Os Testemunhos da Escravatura”. 
Realizou uma Formação de adultos para 6 alunos da Escola Superior de Educação de Beja, que consistia 
na construção de marionetas de esponja e a sua importância na educação.  
Integrado na atividade Museu à medida, deu-se continuidade ao projeto interdisciplinar iniciado em 2019 
com uma turma do 5º ano da escola básica 2,3 do Alto do Lumiar. Nesta oficina de construção de 
marionetas, os alunos criaram as personagens para o seu projeto teatral, adaptada à atividade "Com tudo 
se faz uma marioneta".  
Realizou 3 Manhãs Criativas (uma em janeiro e duas em fevereiro) e 2 Festas de Aniversário. 
De janeiro até 10 Março (data de encerramento do Museu ao público) recebemos 2 Estagiárias do Curso 
de Licenciatura em Mediação Artística e Cultural da Escola Superior de Educação que estiveram presentes 
no museu de 3ª a 6ª feira, onde fizeram observação e criaram uma atividade pedagógica que contaria 
para a sua avaliação.  
A equipa participou, durante 3 dias, numa ação de formação de “Como atuar no contexto hospitalar”. 
Destacando as atividades mais realizadas no primeiro trimestre de 2020 
“A Lenda do Imperador Wu-Ti” - atividade onde se realiza um pequeno teatro em que é contada a lenda 
milenar sobre a origem das sombras chinesas e, de seguida, cada participante constrói a sua própria 
marioneta de sombra inspirada nas personagens da história - 218 participantes, um aumento superior a 
63% em relação ao ano passado. 
“O Mundo das cores” - atividade com um pequeno conto ilustrado em sombras e construção de 
marionetas, com o total de 301 participantes;  
Outras atividades como “Com tudo se faz uma marioneta”, “Quem vê cores vê emoções”, entre outras, 
baseadas na construção de marionetas e a criação de personagens com o recurso a materiais do dia-a-
dia, preferencialmente recicláveis – 809 participantes.  
 
PÚBLICOS 
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ENQUADRAMENTO 
O primeiro trimestre de 2020 decorreu de forma completamente atípica no Cinema São Jorge. Por um 
lado, condicionado pela pandemia que afetou os planos de todos os equipamentos EGEAC, para não dizer 
de todos os equipamentos culturais do país; por outro, porque o fecho temporário da Sala Manoel de 
Oliveira para requalificação, em janeiro e fevereiro, teve consequentemente implicações na programação 
do cinema e no fluxo de espectadores. 
 
Destacamos os primeiros passos dados ao nível do programa Afim de Filmes, a criação do projeto 
educativo do cinema, vocacionado para a conquista e desenvolvimento de novos públicos. 
 
Em termos de detalhe, durante o primeiro trimestre do ano acabámos por registar um recuo significativo 
no volume de público, em relação ao período homólogo do ano anterior, por causa das circunstâncias 
acima enunciadas. Nos primeiros três meses do ano recebemos 19.125 espectadores, contra 39.118 em 
2019, embora o acolhimento de iniciativas tenha sido abruptamente interrompido no dia 11 de março no 
âmbito da pandemia. Ou seja, uma comparação de dados entre 2019 e 2020 não é possível, porque em 
2020, por motivos extraordinários, o primeiro trimestre ficou interrompido e incompleto na execução da 
atividade. 
   
Naturalmente, a programação cinematográfica foi responsável pela maior parte do número de 
espectadores graças a eventos como a KINO, o Festival Play ou o Cinefoot/Festival de Cinema de 
Desporto, embora seja de realçar também o papel desempenhado pelo teatro neste primeiro trimestre, 
uma vez, que entre os espetáculos Mário (1.134 espectadores) e O Ano da Morte de Ricardo Reis (2.217 
espectadores do meio escolar), este modo de expressão artística representou 17,5% do número de 
visitantes. Além disso, e indo de encontro ao ecletismo do Cinema São Jorge, acolhemos outro tipo de 
eventos, impulsionados também pelo já referido novo projeto Afim de Filmes. 
 
A já referida pandemia obrigou ao cancelamento e reagendamento de diversos compromissos durante o 
mês de março, a começar por um dos festivais estruturantes da programação do São Jorge: a Monstra – 
Festival de Animação de Lisboa. Além deste revés de monta, com implicações na oferta cultural da cidade 
em geral e no rácio de espectadores do Cinema São Jorge em particular, foram ainda cancelados o festival 
Guiões, a antestreia do filme Terra Nova, que iria dar a conhecer o novo sistema de som da Sala Manoel 
de Oliveira, o segundo concerto da série Pedro e o Lobo, o concerto Namorados da Cidade e o espetáculo 
de stand-up comedy de Rui Xará. 
 

Requalificação da Sala Manoel de Oliveira 
Durante o primeiro trimestre de 2020 decorreram as obras de substituição integral do sistema de som da 
sala principal do Cinema São Jorge, passo que vem valorizar significativamente este espaço. Neste 
momento, e após a aquisição do novo projetor levada a cabo anteriormente, a Sala Manoel de Oliveira 
garante todas as condições técnicas para se manter uma referência ao nível da exibição de cinema, 
prestando um serviço público aos agentes, criadores e programadores de cinema, bem como aos 
habitantes e visitantes da área metropolitana de Lisboa.  
 
Estas obras tiveram implicações ao nível da programação flutuante – por exemplo, em janeiro de 2019 
realizaram-se duas antestreias lotadas de cinema nacional, iniciativas que este ano não poderiam ter lugar 
– e da programação fixa. Neste último caso, a KINO – Mostra de Cinema em Língua Alemã e o Festival 
Play, nossos parceiros de há anos, acabaram por ser condicionados nos seus planos, com reflexos óbvios 
ao nível de público. Impedida de utilizar a sala nobre do cinema, nomeadamente para a cerimónia de 
abertura, a KINO teve uma diminuição sensível de espectadores (2.064 contra 2.696 em 2019); já o Play, 
que trabalha com escolas e público em geral, teve uma quebra significativa (6.777 contra 8.440). A título 
de exemplo, refira-se que o sempre concorrido cine-concerto organizado por este festival decorreu este 
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ano no Cineteatro Capitólio. As obras imprescindíveis na Sala Manoel de Oliveira, adiadas para este 
trimestre por vários motivos, coincidiram infelizmente com o assinalar dos 70 anos do Cinema São Jorge 
no dia 24 de fevereiro, inviabilizando assim uma comemoração de maior alcance. 
 
Captação de públicos 
O supracitado Afim de Filmes – projeto educativo do Cinema São Jorge começou a dar os primeiros passos 
em 2020. Através deste, pretendemos alcançar vários objetivos, entre os quais a captação de novos 
públicos, via iniciativas criadas de raiz com o cinema como pano de fundo. Seja organizando projeções 
com características particulares, de que são exemplo as Sessões Marsupiais, seja via oficinas ou eventos 
como os Contos de Contar, direcionados às famílias. Neste âmbito, queremos também chegar de forma 
mais sistemático e consequente aos públicos locais, mesmo ao nível da comunicação, através de parcerias 
com juntas de freguesia e contactos com escolas e universidades, com o objetivo de tornar o Cinema São 
Jorge ainda mais relevante para a comunidade. Trabalhando com e não apenas para ela. 
 
Além disso, e também ao nível da programação, aprofundámos durante este trimestre outros laços que 
devem permitir trazer novos públicos a este espaço cultural, não necessariamente relacionados com o 
gosto pelo cinema. Neste propósito, entroncam a referida reposição da peça de teatro Mário, na Sala 2, 
bem como a apresentação para escolas d'O Ano da Morte de Ricardo Reis, que permitiu rentabilizar 
criativamente a Sala Manoel de Oliveira, mesmo durante o período de obras. Particularmente nesta 
última iniciativa, e à boleia de outra forma de expressão artística que não o cinema, tivemos muitos jovens 
da área metropolitana que entraram pela primeira vez no Cinema São Jorge.  
 
Já em relação à programação de festivais de cinema, e a outros públicos que novos ângulos de curadoria 
poderão trazer, trabalhámos durante este trimestre com a organização do Mental – Festival de Saúde 
Mental, de modo a tentar trazer a edição de 2020 para o nosso espaço, no último trimestre do ano. 
 
Em termos de comunicação, levámos a cabo os primeiros passos para a criação de uma parceria com a 
plataforma Gerador, permitindo-nos ganhar uma visibilidade acrescida na cidade e junto de um segmento 
consumidor de cultura urbana. Ainda neste âmbito, foi criado um plano de comunicação detalhado, 
especificamente dirigido ao projeto Afim de Filmes, que terá de ser adaptado e revisto à luz da situação 
que vivemos de momento e por tempo indeterminado. 
 
Lista de eventos decorridos no primeiro trimestre de 2020 
Mário (teatro em reposição) 
Estreia da série documental É Pra Amanhã 
Estreia do documentário Resistir à Cegueira do Mundo/Eduardo Prado Coelho 
Projeção SWINGUERRA, em parceria com as Galerias Municipais de Lisboa 
Contos de Contar – Famílias (Afim de Filmes) 
KINO | X Mostra de Cinema de Expressão Alemã 
Festival PLAY 
Projeção Os Sapatos Vermelhos (Afim de Filmes) 
Oficina Multiteca (Afim de Filmes) 
Sessão Marsupial Tempo Comum (Afim de Filmes) 
O Ano da Morte de Ricardo Reis (teatro) 
Projeção e conferência Chariots of the Gods 
Banda sonora – Pedro e o Lobo | Sopros e Percussões (Afim de Filmes) 
Rui Sinel De Cordes – O Início (stand-up) 
Projeção do filme Alva (parceria com Terra Treme) 
Cinefoot/Festival de Cinema de Desporto 
Sessão Marsupial O Filme do Bruno Aleixo (Afim de Filmes) 
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Clube dos Poetas Vivos com Raiva (Afim de Filmes em parceria com AEFML) 
 
Afim de Filmes 
O primeiro semestre de 2020 marca o início da programação própria do Cinema São Jorge com o Projeto 
Educativo do Cinema São Jorge – Afim de Filmes. Este novo projeto tem o propósito de desenvolver laços 
mais fortes entre a comunidade e o seu equipamento cultural de proximidade, abrindo (ainda mais) as 
portas do cinema e dando especial atenção aos nossos ‘vizinhos’, velhos e novos, cinéfilos e curiosos, 
criando uma relação de maior proximidade e continuidade. Para o efeito realizámos, entre outros, 
passatempos e convites diretos a escolas e grupos de idosos da Junta de Freguesia de Santo António e da 
Junta de Freguesia da Misericórdia, para além de parcerias com grupos organizados pela Faculdade de 
Medicina. 
Nos primeiros meses de oferta já se registaram alguns sucessos, como a Sessão Marsupial – O Filme do 
Bruno Aleixo (taxa de ocupação de 85%) e Contos de Contar (taxa de ocupação de 100%). Outras 
iniciativas tiveram menos procura, coincidente com a propagação do Covid 19 e o cancelamento de aulas 
e fecho de escolas e faculdades no mês de março. 
   
Desde o início do ano desenvolvemos as seguintes atividades: 

• Contos de Contar 

• Matiné – Os Sapatos Vermelhos 

• Oficina Criativa de Cinema para Escolas 

• Sessão Marsupial – Tempo Comum 

• Banda Sonora | Concerto O Pedro e o Lobo 

• Sessão Marsupial – O Filme do Bruno Aleixo 

• Clube dos Poetas Vivos – Raiva, seguido de conversa com Sérgio Trefaut 
 
Foi cancelado um evento Afim de Filmes devido ao encerramento ao público do Cinema São Jorge no 
âmbito do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo Coronavírus (Covid-19) e das 
orientações da Direção-Geral da Saúde: Concerto Pedro e o Lobo – Cordas, agendado para dia 15 de 
Março. 
 
A captação de públicos no âmbito deste projeto foi feita através de mediação de público diretamente 
com a Junta de Freguesia de Santo António, Junta de Freguesia da Misericórdia, Associação de Mães 
Penha de França e Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina. Foi também criado um plano de 
comunicação específico e orientado para o público-alvo que utilizou os seguintes meios: redes sociais, 
site, newsletter, criação de imagem própria: a mascote Jorginho, 20.000 exemplares de desdobrável com 
a programação do primeiro semestre, spot promocional, mupis com a programação para colocação na 
entrada e telão para fachada do cinema. No que diz respeito à assessoria de imprensa foi feita uma 
campanha junto da imprensa escrita (Público, Time Out, Observador, Visão, NiT) e rádios de difusão 
nacional (Antenas 1, 2 e 3 e Renascença) canais generalizados, como a Agenda Cultural, e especializados, 
como Pumpkin, Estrelas e Ouriços. Foi ainda feita uma sensibilização dos parceiros envolvidos nas 
atividades Afim de Filmes, a fim de criarmos sinergias de comunicação e de partilha de informação com 
os diversos públicos. 
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São Luiz  
Teatro Municipal 
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ENQUADRAMENTO 
No primeiro trimestre de 2020 estava prevista a realização de 22 projetos no São Luiz Teatro Municipal, 
dos quais 17 coproduzidos pelo Teatro. Com o encerramento do São Luiz ao público no dia 11 de março 
devido ao novo coronavírus, vimo-nos obrigados a cancelar diversos espetáculos e festivais que serão 
reagendados a partir de setembro de 2020. Por este motivo, as previsões de público presente no Teatro 
para o primeiro trimestre do ano ficaram aquém das nossas previsões: tivemos um total de 11.131 
espectadores nas várias salas do Teatro. 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
No mês de março a exibição pública de nove projetos foi cancelada ou adiada para novas datas na 
sequência do fecho do Teatro ao público a 11 de março: 

• As últimas sessões de “A Morte de Raquel” de Raquel Castro, que estava em cena quando o 
Teatro foi encerrado; 

• “MINA” de Carlota Lagido no âmbito do Festival Cumplicidades, que já se encontrava no Teatro 
em preparação para o ensaio geral quando o mesmo foi encerrado; 

• “Heroes” de Khaloud Yassine, também no âmbito do Festival Cumplicidades e que também já se 
encontrava no Teatro em preparação para o ensaio geral quando o mesmo foi encerrado; 

• “Grande Noite do Fado” da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior; 

• “Joel Pina - 100 Anos”, concerto em parceria com o Museu do Fado; 

• “Sem Amália”, projeto em parceria com o Museu do Fado; 

• “A Tragédia de Júlio César” de Ao Cabo Teatro; 

• “Lar Doce Lar” de Mónica Calle, inserido num ciclo de sete solos emblemáticos da carreira desta 
criadora, previsto entre os meses de março a maio; 

• “Bonecas” de Ana Luena. 
 
Antes do fecho do Teatro São Luiz ao público no dia 11 de março, destacamos neste primeiro trimestre, 
as coproduções das seguintes peças de teatro: "Sem Flores nem Coroas" de Orlando da Costa com 
encenação de Fernanda Lapa, "A Reconquista de Olivenza" de Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo, "A 
Morte de Raquel" de Raquel Castro e o início do ciclo de sete solos de Mónica Calle. A coreógrafa 
Marlene Monteiro Freitas apresentou "Cattivo", uma instalação na Sala Bernardo Sassetti, em 
colaboração com André Calado, Andreas Merk, Miguel Figueira, Tiago Cerqueira e Yannick Fouassier. Na 
programação MAIS NOVOS destacamos os espetáculos para escolas e familias "Professar" de Lígia 
Soares e Sara Duarte e "Os Figos são para Quem Passa" de Marta Bernardes.  
 
A fechar o primeiro trimestre, e já num contexto de confinamento social e teletrabalho, disponibilizámos 
programação on-line assinalando e celebrando o Dia Mundial do Teatro no dia 27 março. Esta alteração 
radical na forma e maneira que as artes performativas podem atualmente chegar aos seus públicos foi 
um desafio a vários níveis: desde o levantamento de que espetáculos existiriam gravados com qualidade 
e ao mesmo tempo garantir uma oferta de várias linhas artísticas, incluindo espetáculos de programação 
geral e outros dirigidos aos mais novos, até ao consenso dos artistas e companhias para a emissão dos 
seus objetos artísticos em formato de streaming. 
 
Foi possível ver on-line, e na íntegra, os seguintes espetáculos durante 24 horas. A adesão e o retorno do 
público foram significativos, com 6.335 de visualizações. 

• “Júlia” – 1.285 visualizações  

• “O Dia do Juízo” - 560 visualizações  

• “A Voz Humana” - 614 visualizações  

• “As Ondas” - 871 visualizações  
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• “Professar” - 664 visualizações  

• “Oceano” – 1.077 visualizações 

• “O Convidador de Pirilampos” – 1.264 visualizações 
 
ACESSIBILIDADE 
Promovemos cinco sessões com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, duas sessões com 
audiodescrição, quatro sessões descontraídas e duas conversas com artistas. 
 
No início de setembro de 2019 iniciou-se o projeto cofinanciado pela União Europeia – Creative Europe 
– Inclusive Theater(s) em conjunto com mais cinco países parceiros (Reino Unido, Grécia, Espanha, Itália 
e Croácia) e que decorrerá até fevereiro de 2022. As redes de cidades já estabelecidas irão contribuir para 
melhorar a colaboração, capacitação e disseminação das boas práticas de acessibilidade nos seis países 
envolvidos. Por causa da pandemia as atividades previstas de Inclusive Theater(s) para 2020 foram 
canceladas, nomeadamente um workshop para as equipas dos parceiros, previsto para o mês de maio 
em Itália, e a reunião anual da rede, que ia ter lugar em setembro, no Teatro São Luiz.   
 
PÚBLICOS 
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LU.CA - Teatro Luís de Camões 
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ENQUADRAMENTO 
No primeiro trimestre de 2020 (1 de janeiro a 11 março), o LU.CA - Teatro Luís de Camões apresentou as 
seguintes atividades, algumas delas inseridas no ciclo + Azul: 
 
Dois espetáculos nacionais de teatro - total de 21 representações e 1406 espectadores; 
Um espetáculo de dança - 8 representações, com 556 espectadores; 
Um baile - 2 sessões, com 369 participantes; 
Uma oficina - 2 sessões, com 40 participantes; 
Uma leitura - 7 sessões, com 147 espectadores; 
Uma iniciativa de formação/pensamento - 17 participantes; 
Duas projeções de cinema - 4 sessões, com 287 espectadores;  
Três debates - 101 participantes; 
Duas instalações /exposições – 2.701 visitantes; 
Duas visitas e uma visita / passeio - 56 participantes.  
 
Neste período o LU.CA acolheu 5.680 espetadores/participantes, uma subida significativa em 
comparação com o trimestre homólogo de 2019, apesar das atividades do mês de março terem sido 
abruptamente interrompidas no dia 11 de março devido à pandemia de Covid 19. 
 
Relativamente ao pedido de públicos do LU.CA no período compreendido entre 1 e 10 de março, 
verificou-se uma descida nos espetáculos para famílias aos fins de semana, que associamos à propagação 
do novo coronavírus. 
 
As sessões do espetáculo “Que Grande Estrondo” de João Fazenda, de 13 a 29 de março estavam todas 
com reservas escolares. No entanto começámos a receber contactos para cancelamento de reservas por 
parte de várias escolas. Com a necessidade de encerramento do teatro ao público a partir de 11 de março, 
optou-se por reagendar este espetáculo para o mês de dezembro. 
  
Na nova realidade de um teatro fechado ao público, desenvolvemos o formato on-line para manter o 
LU.CA sempre presente no contexto cultural da cidade e próximo dos seus públicos, as crianças e os 
jovens.  
 
Apresentámos em formato on-line as seguintes atividades: 

• Biblioteca do público - através do Facebook e do Instagram;  

• Sugestões de ações para desenvolver em casa – através do Instagram. 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
Entre os vários espetáculos e projetos levados a cabo neste trimestre, damos destaque a seguinte 
programação: 
 
Ciclo + Azul 
Este ciclo foi o momento mais marcante dos três meses de programação. Reuniu pessoas de diversas 
áreas das artes às ciências nos formatos de exposição, debates, cinema, documentários, leituras 
encenadas, oficinas, formação para professores, conferências e visitas orientadas aos jardins vizinhos. 
 
Planeta Azul é o nome que muitas vezes usamos para chamar ao planeta terra, isto porque 70% da sua 
superfície está coberta por água em forma de oceanos, lagos, rios, … Por estranho que pareça, o 
comportamento da água que está espalhada pelo planeta tem uma grande influência nas condições 
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climáticas. A água é a principal responsável pelo clima ameno na terra, ou seja, um clima propício à nossa 
sobrevivência.  
 
Não seria possível viver sem um mundo natural. É dele que dependemos para ter comida, bebida, as 
roupas que usamos, as baterias dos telemóveis, tablets, o plástico para os brinquedos… 
À medida que somos mais pessoas no globo terrestre, também precisamos de mais destes recursos – e 
essa necessidade está a ter um impacto negativo. Será que estamos a esgotar o que o planeta tem para 
nos dar? Será que estamos a usar mais do que o que precisamos, verdadeiramente para viver bem?  
Este ciclo, + Azul, é um programa em forma de grito, como numa manifestação, para explicar e chamar a 
atenção, como que a dizer: 
- Vamos todos ter mais cuidado com o nosso planeta Azul, porque não há Planeta B. 
 
Caminhada de Bruno Alexandre   
Espetáculo de dança contemporânea para crianças com + 6 anos. Um convite à criação e coprodução do 
LU.CA: a primeira criança para crianças do bailarino e coreografo Bruno Alexandre. 
 
A Árvore Branca de Raimundo Cosme 
Em parceria com A Oficina de Guimarães e o Centro de Artes e Espetáculos de Sever do Vouga estreámos 
o mais recente espetáculo de teatro do Raimundo Cosme, para crianças com +3 anos. 
No entrepiso do teatro, como extensão do espetáculo em cena, foi montada uma exposição com 
trabalhos do cenógrafo e autor do texto Gonçalo Viana. O texto do espetáculo foi publicado pela editora 
Orpheu Negro e o lançamento foi feito no LU.CA durante a carreira deste espetáculo. 
 
Baile 
O Baile era uma prática recorrente no antigo Teatro Luís de Camões. A propósito do Carnaval fizemos 
dois bailes / matiné dançante com DJs de discotecas conhecidas de Lisboa, que os pais reconhecem e 
uma VJ que apresentou uma proposta visual de acordo com a temática do próprio carnaval. No Entrepiso 
foi instalada uma zona de caracterização com vários adereços e maquilhagens para que as crianças e os 
pais pudessem brincar ao carnaval. Este ano, estes dois bailes permitiram criar momentos de 
sociabilização em torno do LU.CA, levando novas famílias ao teatro. 
 
 
COMUNICAÇÃO 
O LU.CA entrou em 2020 com a comunicação do ciclo + Azul. No ano em que Lisboa é capital verde 
europeia, este ciclo associou o teatro a este galardão recebido pela cidade. Um ciclo de dez dias em que 
concentrámos os nossos esforços de comunicação deste primeiro trimestre, quer on-line, quer off-line, 
incluindo esforços bem-sucedidos junto da imprensa. A comunicação dos espetáculos e eventos 
seguintes — e até ao momento em que, por motivos de segurança e recomendações de proteção da 
saúde pública, o teatro teve de encerrar portas — quis reforçar a relação com diferentes públicos e em 
diferentes plataformas, com forte aposta no Facebook e no Instagram. 
 
 
ACESSIBILIDADE 
No primeiro trimestre de 2020, o LU.CA realizou quatro sessões com tradução simultânea em Língua 
Gestual Portuguesa e duas sessões descontraídas, destinadas a todos os indivíduos e famílias que 

preferem um ambiente mais descontraído, num espaço cultural. 
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PÚBLICOS 
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Teatro do Bairro Alto 
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ENQUADRAMENTO 
O Teatro do Bairro Alto reabriu ao público em outubro de 2019. Depois de um bimestre em 2019, o ano 
de 2020 não permitiu que concluíssemos, ainda, um trimestre consecutivo de atividade, uma vez que o 
teatro, na sequência do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo Coronavírus (Covid-
19) e das orientações da Direção-Geral da Saúde para diminuir a evolução epidemiológica, encerrou ao 
público no dia 11 março 2020.  
 
PROGRAMAÇÃO 
De janeiro até o encerramento em março, o TBA apresentou 37 sessões para 3.134 
espectadores/participantes, designadamente: 

1. Uma dupla de espetáculos de Pablo Fidalgo, com 7 sessões, incluindo uma sessão inclusiva com 
audiodescrição e língua gestual portuguesa, para 369 espectadores; 

2. O arranque de um ciclo de permanência programada para um semestre da dupla de criadores 
Sofia Dias & Vítor Roriz, denominada “Infiltração”, com a apresentação de um espetáculo e uma 
performance no total de 6 sessões para 310 espectadores; 

3. Duas coproduções nacionais de dança e uma encomenda de espetáculo internacional de teatro 
com intérpretes/criadores nacionais, incluindo a dupla de criadores Carolina Campos e João 
Fiadeiro, as coreógrafas Sara Anjo e Teresa Silva, num espetáculo integrante do Festival 
Cumplicidades, e o projeto “Mis Documentos”, de Lola Arias, na versão portuguesa com Pedro 
Penim, Marta Mateus, Filipe Pereira e Tálata Rodriguez, num total de 10 sessões para 792 
espectadores; 

4. Duas peças de dança internacionais e um workshop da artista de origem zimbabuana nora 
chipaumire, num total de 3 sessões e para 393 espectadores/participantes, incluindo 12 
espetadores e participantes do programa “O Teatro em Nós” numa parceria com INMUNE que 
trouxe pela primeira vez ao TBA 12 jovens de bairros periféricos; 

5. Dois concertos internacionais, um dos quais produto de uma residência de criação em Lisboa, 
para 126 espectadores; 

6. Nove encontros de debate / conferência / conversa ou Clube Espectador na Sala Manuela Porto 
para 1.144 participantes, dos quais 921 em livestreaming; 

7. Com o fecho do TBA a 11 de março, as apresentações públicas do concerto em dupla de 
Jerusalem in My Heart e Lucrecia Dalt, a estreia da carreira da peça teatral A nossa Cidade, das 
companhias Auéééu, Os Possessos e Teatro da Cidade, dois Clubes Espectador e uma Prática de 
Leitura foram canceladas / reagendadas. 

 
Neste período, muito do que estava planeado na programação do TBA eram peças criadas por duplas de 
criadores: Sofia Dias & Vítor Roriz; Carolina Campos e João Fiadeiro; Sara Anjo e Teresa Silva; Jerusalem 
In My Heart; e, em abril, Jonas&Lander. Daí resultou a série de conferências de Marta Wengorovius sobre 
o “um”, o “dois” e o “muitos”, começando pelo “dois”. Quisemos trabalhar então sobre a membrana, o 
limiar: entre os elementos de uma dupla (ou de um trio, ou de um quinteto); entre o “e” e o “&”; ou entre 
o teatro e artistas à procura de uma infiltração. Infiltração foi mesmo o nome escolhido para a estadia de 
seis meses que previmos de Sofia Dias & Vítor Roriz no TBA em 2020. E ainda entre a cidade (a nossa) e 
A Nossa Cidade (1938) de Thornton Wilder, que ficaria quase três semanas em cena e juntaria três jovens 
companhias de Lisboa. Depois do “dois” viria o “muitos”. Por causa do Plano Nacional de Preparação e 
Resposta à Doença por novo Coronavírus (Covid-19) não se completou o “dois”, nem veio o “muitos” … 
ainda. 
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COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO 
No primeiro trimestre de 2020, a comunicação do TBA prosseguiu as suas vertentes de comunicação 
institucional e comunicação promocional, com maior ênfase nesta última. Manteve-se a mesma 
orientação nos planos de meios geral e específicos do TBA, com incidência em estratégia de assessoria 
de imprensa específicas para novas criações e produção de conteúdos digitais originais para estreias 
e/ou estreias em Portugal, sempre que as datas de ensaio e de viagens dos artistas o permitiram. 

Prossegue ainda o reforço do seu posicionamento de marca, insistindo na sua associação à sigla TBA 
como forma de desambiguação relativamente ao Teatro do Bairro. 
 
Registaram-se ainda as seguintes atividades significativas: 
- Reforço da equipa de comunicação; 

- Desenvolvimento de novas rubricas de conteúdos digitais: entrevistas aos artistas e vídeos de 
bastidores; 

- Instalação de um mupi de longa-duração com comunicação institucional e sinalização geográfica do 
TBA na estação de metro do Rato; 

- Instalação de nova estrutura de comunicação na fachada do TBA, a completar após o término da 
suspensão das atividades devido ao novo coronavírus. 

 

INVESTIMENTO 
O primeiro trimestre de 2020 centrou-se, quanto a investimentos, na preparação de plano de trabalhos 
e apoio a projeto de execução da segunda empreitada planeada e faseada, designadamente bastidores, 
camarins, sala de ensaios e escritórios, programada para o período entre junho e outubro de 2020, cujo 
procedimento concursal foi lançado a 21 de fevereiro de 2020, e na conclusão de trabalhos em curso e 
conservações. Destaca-se a conclusão da empreitada de pavimentação do canal de evacuação no 
logradouro com acompanhamento arqueológico. 
 
PÚBLICOS 
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Recursos Humanos 
 
No fim do primeiro trimestre de 2020 a EGEAC conta com 401 trabalhadoras e trabalhadores, tendo 75% 
vínculo sem termo à empresa, 18% são acordos de cedência de interesse público, e 7% têm um contrato 
de trabalho a termo resolutivo (nos termos do artigo 139º e seguintes do código de trabalho, sobretudo 
relativos à substituição temporária de trabalhadoras ou trabalhadores) ou em regime de comissão de 
serviços (nos termos do artigo 161ª e seguintes do código de trabalho). 
 

 
 

 

 
 
 
 

No que toca à representatividade de género na empresa, as trabalhadoras continuam a representar a 
maioria dos contratos de trabalho, verificando-se um ligeiro crescimento dos trabalhadores do sexo 
masculino. Das 25 entradas para a empresa neste primeiro trimestre, 15 são trabalhadoras e 10 
trabalhadores. 

 
 
 
 
 

Foram 25 as trabalhadoras e os trabalhadores contratados no primeiro trimestre do ano, para os diversos 
equipamentos e serviços da empresa (com uma predominância das Galerias Municipais, devido ao termo 
de acordos de cedência de interesse público e do Museu de Lisboa, para o desenvolvimento dos trabalhos 
necessários à criação museológica do Hub do Beato), sendo que houve 8 situações de fim de vínculo 
laboral com a EGEAC no mesmo período. 
 
No primeiro trimestre do ano 65% das trabalhadoras e dos trabalhadores encontravam-se inscritos nos 
serviços sociais da câmara municipal de lisboa, sendo que 20% das pessoas que entraram para a empresa 
aderiram de imediato a este benefício. 
 

Série1; 
trabalhador
as; 265; 66%

Série1; 
trabalhador
es; 136; 34%

trabalhadoras trabalhadores
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Foi divulgado às trabalhadoras e trabalhadores da empresa em janeiro deste ano o Código de Conduta 
da empresa, que entrou em vigor a 1 de fevereiro. 
 
Em virtude das medidas de contingência relativas ao COVID-19 passaram para uma situação de 
teletrabalho desde o dia 16 de março, 224 trabalhadoras e trabalhadores. 
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Desenvolvimento Organizacional 
 
Encontro de Dirigentes de 15 janeiro 2020 
Foi preparada pela Direção de Desenvolvimento Organizacional (DDO) toda a dinâmica e organizada a 
documentação que serviu de base às apresentações do primeiro Encontro de Dirigentes de 2020.  
Após abertura pelo Conselho de Administração, todas/os as/os dirigentes dos serviços centrais falaram 
dos projetos em desenvolvimento nas suas áreas, deixando alguns pedidos e recomendações para melhor 
articulação funcional. Mais em detalhe falou-se do Modelo de Gestão do Desempenho, Linhas 
orientadoras da Política Comercial e ainda do Manual de Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental. 
Por fim, as/os dirigentes dos espaços culturais falaram sobre a programação para o ano 2020 dos 
equipamentos que representam. 
 
Modelo de Gestão do Desempenho  
Considerando os pressupostos do Modelo, nomeadamente no que se refere à característica de “modelo 
participativo”, após criação do Grupo de Trabalho representativo da EGEAC, fizeram-se 4 sessões de 
trabalho em que foi definida a metodologia para desenvolvimento dos perfis de competências técnicas e 
comportamentais. Fez-se uma divisão do grupo de trabalho em subgrupos para trabalhar perfis comuns 
a Teatros + Cinema, Museus + Monumentos + Galerias e Serviços Administrativos. Foram dividas pelos 
elementos do grupo as competências comportamentais previamente descritas pela DDO para revisão e 
adequação da linguagem à realidade da EGEAC.  
Infelizmente, a situação de confinamento devida à pandemia COVID-19 veio prejudicar seriamente o 
andamento dos trabalhos, considerando-se como prioritária a definição de respostas a esta crise por 
parte dos equipamentos. 
Também a reunião com os Sindicatos prevista para o primeiro trimestre de 2020, acabou por não 
acontecer neste período, tendo que ser agendada para o futuro próximo, depois da pandemia. 
Já em fase de confinamento, fizemos, em modo remoto, uma reunião de benchmarking com as restantes 
empresas municipais (exceto Carris, que não pôde participar) relativa aos modelos de gestão do 
desempenho implementados e / ou a implementar em cada empresa. 
 
Formação e Desenvolvimento 
Em alinhamento com as prioridades e eixos estratégicos da empresa, a DDO organizou, durante o 1º 
trimestre, um conjunto de ações. Neste período, realizou-se a ação de formação no Portal Saphety. A 20 
de fevereiro, realizou-se a ação de sensibilização em “Riscos e Vulnerabilidades da Cidade de Lisboa” com 
monitoria do Serviço Municipal de Proteção Civil. Também com esta entidade e com o apoio da Câmara 
Municipal de Lisboa, foi preparada uma série de ações de formação em Medidas de Auto-proteção 
destinadas aos diferentes equipamentos da EGEAC. Estas ações foram interrompidas logo de início (nem 
foi possível concluir a primeira ação) considerando a situação de epidemia e a decorrente obrigatoriedade 
de confinamento. 
 

Área de formação 
 
Designação  

Número de 
participantes 

Horas de 
formação 

SEGURANÇA NO 
TRABALHO 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO - SMPC 
46 69 

GESTÃO SAPHETY- FORMAÇÃO INICIAL 12 144 

Total Geral 58 213 
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A atividade formativa na EGEAC prevista para o primeiro trimestre de 2020 foi fortemente condicionada 
e prejudicada por esta crise de saúde pública.  
 
Ainda neste trimestre, iniciámos o contacto com empresas fornecedoras de plataformas de e-learning 
para futura criação dos nossos próprios conteúdos formativos on-line. 
 
Criação do Manual para a Elaboração de Guias Verdes EGEAC  
Conforme previsto no documento original, Manual de Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental, 
procedemos à criação de um manual orientador para a construção do Guia Verde de cada Espaço Cultural. 
Pretende-se que cada Equipamento elabore o seu próprio Manual, constituído por recomendações 
genéricas aos seus trabalhadores e trabalhadoras, mas também por recomendações específicas à 
realidade de cada equipamento.  
 
Plano de Contingência COVID-19 
Foi elaborado pela DDO o esboço da 1ª versão do Plano de Contingência EGEAC para a COVID-19. 
 
Nova Intranet EGEAC 
Foi elaborado e proposto ao Conselho de Administração o Pré-projeto de Intranet da empresa. Com este 
documento pretendeu-se marcar o início dos trabalhos daquele que deverá ser um projeto de criação 
essencialmente interna e que se quer exemplar na mobilização das equipas e na participação das pessoas 
da EGEAC. 
A importância de que se reveste este projeto reside na necessidade de melhorar a comunicação interna 
da empresa, identificada como área a desenvolver no inquérito de clima organizacional feito junto das/os 
trabalhadoras/es da EGEAC em 2019. Assim, a futura intranet terá como objetivo promover a 
aproximação entre os diferentes elementos da organização, reforçar a identidade da EGEAC e aumentar 
a eficácia dos processos, com reflexo na satisfação global das pessoas que a constituem. 
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Marketing e Imagem 
 

O Gabinete de Marketing e Imagem (GMI) deu continuidade à sua estratégia de comunicação e de 
afirmação da marca EGEAC e dos diversos espaços culturais que esta agrega. No primeiro trimestre de 
2020, Paula Medori, anterior Coordenadora de Comunicação no Museu de Lisboa, passou a coordenar 
este Gabinete.  
 
No site institucional e nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), continuámos a 
desenvolver e aprofundar a estratégia de promoção e afirmação da empresa através dos destaques 
constantes à programação corrente, à programação para os ‘+novos e famílias’ e aos concursos Grande 
Marcha e Sardinhas. No Facebook, foram ainda divulgados conteúdos relacionados com os espólios dos 
equipamentos culturais, ou com a história da cidade, figuras de relevo da cultura nacional e efemérides. 
No Youtube, foi adicionado o vídeo “Passeio por Lisboa #8 - Chiado, Rato e Avenida”.  
 
Encontra-se em fase de estudo e planeamento a conceção, estruturação e lançamento de um novo site 
institucional. 
 
A gestão da relação com os públicos foi assegurada diariamente, através das redes sociais e do endereço 
faleconnosco@egeac.pt 
 
As diferentes newsletters e e-cards da empresa foram monitorizadas com o objetivo de assegurar a 
continuidade da uniformização da utilização da imagem EGEAC e das informações legais relativas a 
copyright. 
 
Encontram-se em estudo as possibilidades para produção de novos artigos de comunicação (marca 
Cultura em Lisboa) e de merchandising (linha Sardinha original by Egeac), feitos com materiais amigos do 
ambiente – em sintonia com a distinção da cidade ‘Lisboa Capital Verde Europeia 2020’.  
 
Edições: o folheto desdobrável ‘Sabia que…’, com informação geral e apontamentos históricos sobre os 
equipamentos culturais, encontra-se em fase de revisão para lançamento de uma 3.ª edição.  
 
Em articulação com a Unidade de Gestão de Projetos, o Gabinete de Marketing e Imagem prestou apoio 
à edição de 2020 dos Casamentos de Santo António (entretanto adiada, devido à pandemia da Covid-19), 
nomeadamente através da adaptação da imagem para diversos materiais gráficos. 
 
Nos equipamentos culturais, foi concebida a imagem e assegurada a produção e montagem das placas 
de identificação exteriores do Museu do Aljube. Em articulação com as UO, o Gabinete concebeu e 
produziu diversos materiais de divulgação da atividade da empresa. Potenciando a partilha de recursos 
humanos, o Gabinete assegura a comunicação do Museu do Aljube (gestão da página de Facebook) e do 
Padrão dos Descobrimentos (gestão das páginas de Facebook e Instagram e edição e produção de 
newsletters).  
 
No âmbito do projeto “O Mar Sem Fim é Português” foi feito o acompanhamento da conclusão de 
materiais visuais – vídeo e fotos da produção e utilização dos skates e handplanes. 
 
Representações institucionais: foi iniciado o processo de participação na feira de arte contemporânea 
ARCOLisboa (entretanto adiada, devido à pandemia da Covid-19). 
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O arquivo fotográfico EGEAC foi regularmente atualizado e ajustado com o objetivo de facilitar o acesso, 
a consulta e a utilização do acervo. 
 
No final do trimestre, atendendo à situação que o país enfrenta e que afeta o normal funcionamento dos 
equipamentos culturais, foram comunicadas as medidas temporárias para reduzir os riscos de exposição 
e contágio da doença Covid-19, as informações a constar nos diversos equipamentos entretanto 
encerrados, foram ainda enviadas respostas a várias questões levantadas pela imprensa sobre as medidas 
tomadas pela EGEAC em relação à pandemia de Covid-19. Ainda neste âmbito, e sob o mote “cultura em 
casa (#culturaemcasa, #lisboaculturaemcasa)” foram difundidos inúmeros conteúdos disponibilizados 
online pelos equipamentos culturais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.egeac.pt/


Relatório de Atividades 1º trimestre 2020 68  

 

 
Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural EM, SA 
Avenida Eng. Duarte Pacheco, 26  1070-111 Lisboa . T +351 218 820 090 . www.egeac.pt .  
NIF 503584215 . CRC Lisboa 6143 . Capital Social 448.918,10€ 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 
  

 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demonstrações 
Financeiras Individuais 
 

 
 
 

http://www.egeac.pt/


Relatório de Atividades 1º trimestre 2020 69  

 

 
Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural EM, SA 
Avenida Eng. Duarte Pacheco, 26  1070-111 Lisboa . T +351 218 820 090 . www.egeac.pt .  
NIF 503584215 . CRC Lisboa 6143 . Capital Social 448.918,10€ 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Considerações Gerais 
No dia 2 de abril, o Tribunal de Contas concedeu o visto ao Contrato Programa para 2020. Os 
Instrumentos de Gestão Previsional foram aprovados através da deliberação Nº 775 de 23 de outubro 
2019. 
 
De realçar os efeitos da COVID 19, cujas enormes consequências para a EGEAC são já notórias e que serão 
determinantes na vida da empresa, da cidade e do país, pelo menos ao longo do corrente ano. Os 
equipamentos encerraram ao público em meados de março, tendo as receitas sido nulas a partir de 
então. 
Os comparativos que a seguir apresentamos, relacionam sempre, o valor do trimestre, previsto em IGP, 
com o efetivamente realizado/executado. 
 
Rendimentos 
A execução orçamental apresenta-se inferior ao previsto em 10%. Apesar de nos meses de janeiro e 
fevereiro termos obtido uma receita de bilheteira acima do previsto, com o encerramento em março, 
rapidamente esse desvio positivo se transformou em desvio negativo de aproximadamente meio milhão 
de euros.   
 
Gastos 
Os gastos globais situam-se 23% abaixo do orçamentado, representando um desvio superior a 2 milhões 
de euros. O maior desvio acontece nos Gastos de Atividade, com um valor de menos 1 milhão de euros e 
no Funcionamento, com menos 800 mil euros, seguindo-se as Despesas com Pessoal com cerca de menos 
130 mil euros. As amortizações e os juros agregam o restante desvio negativo, de menos 97 mil euros. 
Todas as UOs, com exceção do Espaço Publico, tiveram uma execução inferior ao previsto devido também 
ao encerramento ao público e cancelamento de atividades por motivo da Covid-19. A exceção do Espaço 
Público resulta da realização da Cerimónia de Abertura de Lisboa Capital Verde, que não se encontrava 
prevista e orçamentada em IGP.  
Neste período, obtemos um resultado negativo de 1,5M, cerca de metade do previsto, derivado, 
fundamentalmente, da redução de gastos. 

 
Quadro Resumo Execução 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DESVIO % DESVIO

RENDIMENTOS 5.927.238 5.348.720 -578.518 -10%

    Funcionamento 3.196.157 2.637.162 -558.995 -17%

    Rec. Prov. Sub. Investimento 106.081 86.558 -19.523 -18%

    Sub. Exploração CML 2.625.000 2.625.000 0 0%

GASTOS 8.874.723 6.839.750 -2.034.973 -23%

    Funcionamento 2.310.370 1.509.426 -800.944 -35%

    Atividade 2.353.527 1.337.652 -1.015.874 -43%

    Pessoal 3.847.879 3.720.593 -127.287 -3%

    Amortizações 362.947 268.933 -94.014 -26%

    Juros 0 3.146 3.146 -

RESULTADO -2.947.486 -1.491.030
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Balanço Individual 
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EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, EM, SA

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE MARÇO DE 2020 Unidade monetária: Euro

RUBRICAS Notas

31/12/2019

ATIVO   

Ativo não corrente

     Activos fixos tangíveis 8.665.299,94 8.520.849,02

     Activos intangíveis 67.625,66 51.578,26

8.732.925,60 8.572.427,28

Ativo corrente

     Inventários 132.816,62 129.998,95

     Clientes 137.800,06 269.642,26

     Estados e outros entes públicos 3.997.015,69 3.767.233,13

     Outros créditos a receber 10.921.329,16 431.907,66

     Diferimentos 254.831,17 431.588,96

     Caixa e depósitos bancários 401.503,89 1.889.560,16

     15.845.296,59 6.919.931,12

Total do ativo 24.578.222,19 15.492.358,40

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

     Capital subscrito 448.918,11 448.918,11

     Reservas legais 617.455,92 617.455,92

     Outras reservas 867.474,94 867.474,94

     Resultados transitados 56.576,35

     Ajustamentos/outras variações no capital próprio 2.355.372,42 2.423.753,28

     Resultado líquido do período -1.491.030,38 56.576,35

Total do capital próprio 2.854.767,36 4.414.178,60

Passivo

Passivo não corrente

     Provisões 1.000.000,00 1.000.000,00

     Outras dividas a pagar 626.111,72 644.288,90

1.626.111,72 1.644.288,90

Passivo corrente

     Fornecedores 2.412.425,29 3.220.275,30

     Estado e outros entes públicos 469.103,52 487.043,59

     Financiamentos Obtidos 3.250.000,00

     Outras dividas a pagar 6.090.440,83 5.723.063,03

     Diferimentos 7.875.373,47 3.508,98

20.097.343,11 9.433.890,90

Total do passivo 21.723.454,83 11.078.179,80

Total do capital próprio e passivo 24.578.222,19 15.492.358,40

31/03/2020

DATAS
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Demonstração Individual  
dos Resultados por Naturezas 
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EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, EM, SA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO 2020

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

31/03/2020 31/03/2019

Vendas e serviços prestados 2.615.571,99 3.456.848,88

Subsídios à exploração 2.625.000,00 2.375.000,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -13.225,55 -20.030,26

Fornecimentos e serviços externos -2.815.960,85 -2.327.649,58

Gastos com o pessoal -3.720.888,80 -3.251.483,03

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) -5.559,36 1.340,18

Outros rendimentos 108.147,96 95.528,88

Outros gastos -12.036,49 -34.706,36

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -1.218.951,10 294.848,71

Gastos /reversões de depreciação e de amortização -268.933,46 -235.325,20

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -1.487.884,56 59.523,51

Juros e gastos similares suportados -3.145,82

Resultado antes de impostos -1.491.030,38 59.523,51

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado liquido do período -1.491.030,38 59.523,51

Unidade Monetária: Euro

PERÍODOS
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QUADRO INVESTIMENTO 

 

UO Investimento em Curso
Edifícios e Outras 

Construções

Equipamento 

Administrativo
Equipamento Técnico Outros Investimento

AMJP 922,00 922,00
CFP 45.345,26 239,99 40.000,00 85.585,25
CIN 835,03 243.984,20 244.819,23
CSJ 6.115,42 6.115,42
GAL 28.659,62 28.659,62
GMITRA 1.244,32 1.244,32
MA 1.429,30 1.429,30
MF 63,96 63,96
MSA 761,37 761,37
MLNMMM 2.748,96 2.748,96
PD 1.303,80 1.303,80
MLPP 9.901,50 9.901,50
SEDE 21.205,20 21.205,20
SLTM 4.872,92 4.872,92
TA 12.987,57 12.987,57
TBA 6.709,73 101,63 6.811,36
Investimento 74.504,51 9.901,50 17.066,95 326.655,02 1.303,80 429.431,78  
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