
Relatório
de Actividades
3º Trimestre 2018



Considerações Gerais 3

Atividade da Empresa 5

Espaço Público 6

Castelo de São Jorge 10

Padrão dos Descobrimentos 13

Atelier Museu Júlio Pomar 16

Casa Fernando Pessoa 18

Galerias Municipais 20

Museu do Aljube 22

Museu Rafael Bordalo Pinheiro 25

Museu do Fado 28

Museu de Lisboa 31

Museu da Marioneta 36

Cinema São Jorge 39

Maria Matos Teatro Municipal 41

São Luiz Teatro Municipal 43

Teatro Luís de Camões 45

Estrutura 47

Marketing e Imagem 48

Recursos Humanos 50

Demonstrações Financeiras Individuais 3º Trimestre 52

Balanço Individual 53

Demonstração Individual dos Resultados 54

2

www.egeac.pt

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018

Índice



3

www.egeac.pt

Considerações Gerais

Neste 3º trimestre de 2018, a EGEAC desenvolveu a sua atividade dentro do Plano de Atividades
aprovado.

De assinalar o início da bilheteira online, com um conjunto de bilhetes que agregam vários
equipamentos e cuja finalidade principal é agilizar o acesso dos equipamentos, e, com uma
maior divulgação, potenciar mais visitantes nos equipamentos.

Rendimentos

Os rendimentos de funcionamento apresentam um desvio positivo de 10%. São
fundamentalmente as bilheteiras que determinam este acréscimo.

Em setembro, atendendo ao desvio positivo de receita verificada no final do 1º semestre, o
valor do Contrato Programa foi reduzido em mais 500 000, perfazendo um total de redução, de
925 000,00. As contas, agora apresentadas, refletem já o registo da proporcionalidade do valor
CP, face a esta redução.

Globalmente os Rendimentos sobem 3% face ao previsto.

Gastos

Os Gastos, globalmente, são inferiores ao orçamentado em 8%. Ou seja, as despesas são
inferiores em 1,7 M de euros.

Os Gastos de Funcionamento apresentam-se aquém do orçamentado, com menos 18% do que
o previsto, ou seja, menos 1 M de euros. A rubrica que mais contribui para este desvio é a
Conservação e Reparação com menos 230 mil euros. Esta rubrica está estritamente ligada a
obras de beneficiação/conservação e reparação, cujos procedimentos e realização demoram
alguns meses e como tal as respetivas faturas, tendencialmente, poderão ser registadas no
último trimestre do exercício. Todas as restantes rubricas apresentam valores inferiores com
exceção da Água, da Vigilância e Segurança e das Rendas e Alugueres.

Os Gastos de Atividade apresentam-se inferiores ao previsto em apenas 3%. É no Museu do
Aljube, no Museu Bordalo Pinheiro e no Cinema São Jorge que se apresentam as menores taxas
de realização. O Museu do Fado, o Museu de Lisboa - Santo António e o Museu de Lisboa –
Palácio Pimenta, ultrapassaram as verbas destinadas para o período em análise.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Quadro Resumo Execução

O Resultado Líquido do 3º trimestre é de €2 657 836, semelhante ao verificado no 3º trimestre
de 2017.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018

RENDIMENTOS 21.492.899 22.085.766 592.867 3%

funcionamento 13.477.060 14.807.580 1.330.521 10%

rec. Prov. Sub. Investimento 515.839 471.935 -43.903 -9%

sub. Exploração CP 7.500.000 6.806.250 -693.750 -9%

GASTOS 21.159.472 19.427.930 -1.731.543 -8%

funcionamento 5.696.808 4.694.902 -1.001.906 -18%

atividade 6.111.174 5.928.660 -182.514 -3%

pessoal 8.284.217 7.989.768 -294.448 -4%

amortizações 1.052.273 808.673 -243.600 -23%

juros 15.000 5.926 -9.074 -60%

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 333.426 2.657.836 -2.324.410

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DESVIO % EXECUÇÃO
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Atividade da Empresa
Espaço Público

1. Programação / Produção
No primeiro trimestre de 2018, e de acordo com o previsto, o Gabinete de Programação em Espaço
Público desenvolveu a programação prevista em sede de Plano e Orçamento para 2018,
nomeadamente:

a) Bairro Intendente em Festa, de 5 a 22 de Julho no Largo do Intendente Pina Manique. O projeto
realizou-se às quintas, sextas, sábados e domingos, com uma programação diurna e noturna, e foi
concebido em parceria com a Associação Sou ao Largo e com o apoio da Junta de Freguesia de
Arroios. A programação inclui espetáculos de teatro, música, dança, projeção de cinema, entre
outros.

b) Cineconchas, durante o mês de Julho, nos períodos de 5 a 7 e de 12 a 14 de Julho, tiveram ainda
lugar as últimas sessões de cinema na Quinta das Conhas.

c) Ainda durante todos os domingos do mês de Julho e Agosto, decorreu o projeto Out Jazz, ao qual
o Gabinete presta apoio nas componentes de licenciamento e divulgação.

d) Realização de mais uma edição do Lisboa na Rua, de 23 de Agosto a 30 de Setembro. A
programação caracterizou-se por uma vasta oferta cultural, que abrangeu inúmeras parcerias e
colaborações com entidades públicas e privadas e se estendeu a espaços mais descentralizados. O
conjunto de iniciativas aliou os eixos âncora – Sou do Fado, 70 Anos de Jazz do Hot Clube de
Portugal, Cinecidade, à repetição de apostas recentes – Lisboa Soa, Dançar a Cidade e concerto
clássico com a Orquestra Gulbenkian no Vale do Silêncio, e a novos projetos – Moving People, no
âmbito do Artista na Cidade, As Comemorações dos 20 anos da Expo’98, Lisboa Mágica e Os Cafés e
Outras Constelações.
Na programação do Lisboa na Rua destaca-se, ainda, o desenvolvimento do projetos onde é
estimulado o relacionamento interno, de que são exemplo as sessões de leitura “Antiprincesas” com
o Teatro S. Luiz, o Sou do Fado com o Museu do Fado e o Artista na Cidade com o Museu de Lisboa.
De referir que os projetos, Lisboa Mágica, Artista na Cidade e Comemorações dos 20 anos Expo –
lançamento de livro de autoria de Bruno Portela e concerto “Venham mais 20”, foram atividades
extraplano.

e) Preparação e planeamento de iniciativas e projetos a desenvolver no último trimestre do ano:

f) Foram ainda realizadas as seguintes atividades extraplano:
a) Mandela Day - foi realizada uma iniciativa na Praça do Município para assinalar o Centenário

de Nelson Mandela, que reuniu a atuação de um coro gospel e a projeção de um filme.
b) Apresentação de uma sessão extra do Dançar a Cidade, na Avenida da Liberdade, no âmbito

da Semana Europeia da Mobilidade;
c) Apoio de produção com a elaboração das peças para os procedimentos de contratação para a

iniciativa: “Paradisea- Lux 20 anos”.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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2. Públicos

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018

As Festas Continuam – Julho e 

Agosto 
Data Local Participantes

Bairro do Intendente em Festa 5 a 8; 12 a 15; 19 a 22 Julho Largo Intendente 50 500

Cineconchas 5 a 7; 12  a 14 Julho Quinta das Conchas 20000

Popular Inatel na Rua 12 a 14 Julho Estádio 1º de Maio  7380

Mandela Day 17 Julho Praça do Município 600

Out'Jazz 1,8,15,22,e 29 Julho Parque Eduardo VII 20000

Out’jazz 5, 12, 19 e 26 Agosto Jardim da Estrela 20000

118.480

Lisboa na Rua Data Local Participantes

Sou do Fado – Paulo Bragança 23, 30 Agosto, 6, 13 Setembro  Praça Município  3800

Cinecidade  24,31 Agosto, 7, 14 Setembro Jardim Museu Lisboa 839

Jazz – 70 anos Hot Clube 25 Agosto, 1, 8, 15 Setembro Vários locais 2400

Dançar a Cidade 26 Agosto, 2, 9 e 16 Setembro Vários locais  1150

Lisboa Mágica 28 Agosto a 2 Setembro Vários locais 10750

Os Cafés de Roma 1,2,8,9,22 e 23 Setembro Avenida de Roma 190

Orquestra Gulbenkian 8 Setembro Vale do Silêncio 20000

Antiprincesas 15,16,22,23,29 e 30 Setembro Vários locais 300

Lisboa Soa 20 a 23 Setembro Mãe d’agua 3820

Artista na Cidade 20 a 23 Setembro Jardim Museu Lisboa 417

20 Anos Expo - Exposição 23 Agosto a 23 Setembro Parque das Nações 23000

20 Anos Expo – Lançamento Livro 30 Setembro Lounge Altice Arena 50

20 Anos Expo – Concerto OML 30 Setembro
Sala Tejo Altice 

Arena
1855

Fuso 28 Agosto a 2 Setembro Vários locais 2920

Vicente’18 8 e 13 Setembro Vários locais 500

Festival Culturas Mediterrânicas 12 a 16 Setembro Estádio 1º de Maio 30007

Beleza não tem idade 14 Setembro Praça Comércio 3000

Street Dance Festival 7 e 8 Setembro Av. Roma - Alvalade 2000

Aniversário Palácio Baldaya 1, 2, 8, 15, 16 e 29 Setembro Benfica 4550

Incomodarte  - cinema 21 a 23 Setembro
Pav do 

Conhecimento
300

Open House 22 e 23 Setembro Vários locais 1000

Entrada Livre 15 e 16 Setembro Teatro D. Maria II 800

Festival Chapéus na Rua 10 a 16 Setembro Vários locais 2276

Feira da Liz 1 a 30 de Setembro Largo da Luz 10000

Dia Mundial Sem Carros 29 Setembro Avenida Liberdade 500

126.424
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3 COMUNICAÇÃO   

A comunicação do Gabinete focou-se no desenvolvimento de conteúdos, suportes e materiais
referentes ao programa Lisboa na Rua.
Nos meses de agosto e setembro, foram enviadas semanalmente notas de imprensa e newsletters
(que registaram um aumento de 168 novos subscritores este trimestre). A cobertura noticiosa,
transversal aos vários meios de comunicação social, registou um acréscimo de notícias face ao ano
passado.
A estratégia de comunicação para este eixo programático manteve a aposta nos spots publicitários
na RTP, bem como a publicidade na Agenda Cultural de Lisboa; reforçou a realização de pequenos
vídeos promocionais/informativos sobre os diversos eventos do festival nas redes sociais.
Foram ainda utilizados outros canais promocionais, além do programa impresso (25 mil exemplares),
como TOMIs, MUPIs, cartazes A3, flyers, etc.

CANAIS DIGITAIS
Site Cultura na Rua
Utilizadores: 37 409 | Visualizações de página: 166 615 | Sessões: 54.727 | Idioma: PT – 66% / EN –
16 %

Redes Sociais
Todos os perfis do GPEP nas redes sociais mantiveram a tendência de crescimento no terceiro
trimestre de 2018.

Cultura na Rua
Facebook
Gostos: 1 Julho – 30.277 gostos | 30 Setembro – 32.689 gostos (+ 2.412 do que no trimestre
anterior)

Seguidores : 1 Julho – 30.381 seguidores | 30 setembro – 32.871 seguidores (+ 2.490 do que no
trimestre anterior)

Instagram
1770 Seguidores (+ 445 do que no trimestre anterior)

Festas de Lisboa
Facebook
Gostos - 1 julho – 145.980 | 30 setembro – 145.958 gostos (- 22 gostos do que no trimestre anterior)
Seguidores - 1 Julho – 143.016 seguidores | 30 setembro – 143.049 seguidores (+ 33 seguidores do
que no trimestre anterior)

Instagram
4472 Seguidores (+ 906 seguidores do que trimestre anterior)

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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1.556.55
8

1.625.24
5

2017 2018

Nº  Público
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Atividade da Empresa
Castelo de São Jorge

A atividade desenvolvida nos meses de Julho, Agosto e Setembro, pautou-se pelo progresso das
ações previstas nas várias áreas, com destaque para os processos relacionados com a
implementação do novo preçário (com entrada em vigor a 1 de Outubro) e os processos
relacionados com a implementação da solução complementar de Bilhética, na área de Acolhimento;
a implementação do plano de conservação e gestão das espécies de avifauna (pavões), na área de
Património Cultural; e a execução da programação cultural agendada, com destaque para o
programa Sábados no Castelo, Domingos em Família e o programa Morcegos no Castelo.

TOTAL DE VISITANTES1

No 3º Trimestre de 2018, o Castelo de S. Jorge recebeu 657.243 visitantes, representando uma
subida de 1,5% (9.981) relativamente ao ano anterior, o que resulta num valor médio por dia de
7.144 visitantes.

PERFIL DO VISITANTE2

Do total de visitantes registados neste trimestre, contabilizaram-se 97,1 % de estrangeiros (638.426)
e 2,9 % de nacionais (18.817), representando um decréscimo de nacionais face ao período
homólogo de 2017 (- 18,4% | 4.242), aspeto que se tem vindo a acentuar desde 2015 para o 3º
trimestre do ano, fruto, em parte, do efeito continuado de aumento do turismo estrangeiro, que nos
meses de verão se torna ainda mais acentuado.

EXPOSIÇÃO PERMANENTE
A Exposição Permanente alcançou 211.798 visitantes, subindo 24,9% (42.202) relativamente ao
valor alcançado no 3º trimestre de 2017). A taxa de captação do total de visitantes do CSJ pela
Exposição Permanente fixa-se nos 32,2%.

SÍTIO ARQUEOLÓGICO
O Sítio Arqueológico foi visitado por 180.315 pessoas, subindo 3,1% (5.510) relativamente ao 3º
trimestre de 2017 e captando 27,4% dos visitantes do monumento.

CÂMARA ESCURA
A Câmara Escura recebeu um total de 42.737 visitantes verificando-se uma redução não significativa
0,1% com menos 49 participantes, relativamente ao 3º trimestre de 2017. A taxa de captação do
total de visitantes do monumento pela Câmara Escura fixou-se em 6,5%.

SERVIÇO EDUCATIVO
Com um total de 54.442 participantes, o Serviço Educativo do Castelo de S. Jorge foi responsável
pelo desenvolvimento de 3.120 atividades, registando uma redução não significativa de
participantes face ao 3º trimestre de 2017 (-0,8% | -449).

1 Aplicando o conceito de Visitante de Museu, o Total de Visitantes do Castelo inclui o público específico da Programação Cultural, os
participantes de Serviço Educativo e os visitantes provenientes de Cedências de Espaço. O Castelo de S. Jorge aplica o princípio da não
redundância do nº de visitantes – 1 entrada no monumento, 1 visitante contabilizado. O número de visitantes da Exposição Permanente,
Sítio Arqueológico e Periscópio são obtidos por contagem manual universal e permanente. Para evitar redundâncias, não são somados ao
número total de visitantes.
2 Perfil do visitante encontrado c/ base nas tipologias de bilheteira. Os resultados permitem apenas indicar pistas sobre a composição do
total de visitantes.
3 Tipologia em vigor desde 15 de Agosto de 2017 – gratuitidade para residentes em território nacional, aos domingos, das 9h00 às 14h00.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Neste 3º trimestre, o Serviço Educativo do Castelo capta 8,3% dos Visitantes do Castelo de S. Jorge e
obtém uma Taxa de Participação global de 75%. A média global de participantes por atividade do
Serviço Educativo fixa-se em 17 pessoas.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
A programação cultural do terceiro trimestre integrou diferentes propostas no âmbito do Programa
Sábados no Castelo, registando-se um total de 919 espectadores.

RELAÇÕES PÚBLICAS
O Castelo de S. Jorge acolheu 45 visitas de profissionais da comunicação social e turismo, bem como
visitas Institucionais.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Nº Público

288.227 299.976

2017 2018
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Atividade da Empresa
Padrão dos Descobrimentos

PÚBLICOS

O Padrão dos Descobrimentos acolheu durante o 3º trimestre de 2018 um total de 122.592
visitantes, sendo 10.207 visitantes nacionais (8%) e 112.385 visitantes estrangeiros (92%),
apresentando em termos globais um decréscimo de 0,7% face ao ano anterior.

PROGRAMAÇÃO 2018

Na Ponta dos Dedos (7 de julho a 30 de setembro de 2018)
Exposição de fotografia de Luis Pavão
Total de visitantes da exposição: 48.591 ( 45% do total de visitantes do PD neste período)
A Exposição apresentou as fotografias do conjunto escultórico durante as obras de restauro, no
Padrão dos Descobrimentos, que decorreram, de agosto até dezembro de 2016. O núcleo principal
da exposição deu a conhecer os registos fotográficos da autoria de Luís Pavão, mostrando grandes
planos da peça escultórica, os protagonistas da expansão portuguesa à distância de um braço

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
O Padrão dos Descobrimentos participou nas Jornadas Europeias do Património, dedicadas este ano
ao tema Partilhar Memórias. As atividades propostas contaram com a apresentação de uma visita
conversada com Luís Pavão e Alice Alves, no âmbito da Exposição Na Ponta dos Dedos, e incluíram
ainda duas oficinas de fotografia Vamos Pintar com Luz, dinamizada pelo autor da exposição e
direcionada ao público e também escolar e ao público familiar.
A apresentação do documentário “A construção de um símbolo” integrou igualmente a
programação.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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SERVIÇO EDUCATIVO

Os resultados alcançados pelo Serviço Educativo no 3º semestre de 2018 foram semelhantes aos
resultados de igual período do ano anterior, contando com 478 participantes e 19 atividades
realizadas.

A preferência dos ATLS neste 3º trimestre recaiu sobre as atividades selecionadas para o período de
Verão, destacadas no folheto e no site com a designação No Padrão também se aproveita o Verão,
evidenciando uma maior procura e presença.

No seguimento da implementação do Programa de Aprendizagens Criativas, o Serviço Educativo tem
vindo a preparar um projeto de continuidade com a Escola Nuno Álvares Pereira, da Casa Pia, para o
próximo ano letivo.
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4.282

5.971

2017 2018
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Atividade da Empresa
Atelier Museu Júlio Pomar

Exposição Temporária
EXPOSIÇÃO: O QUE PODE A ARTE? 50 Anos do Maio de 68
Curadoria: Hugo Dinis e Nuno Crespo
Artistas: Júlio Pomar / Ana Vidigal / Carla Filipe / João Louro / Jorge Queiroz / Júlio Pomar / Ramiro
Guerreiro / Tomás Cunha Ferreira
A exposição “O que pode a arte? 50 anos do Maio de 68”, com curadoria de Nuno Crespo e Hugo
Dinis, com obras de Júlio Pomar, Ana Vidigal, Carla Filipe, João Louro, Jorge Queiroz, Ramiro
Guerreiro e Tomás da Cunha Ferreira, recorda e comemora o 50º aniversário do movimento
estudantil francês.
A expressão artística deste movimento estudantil é um dos seus aspetos mais produtivos, tanto no
cinema, como na literatura e nas artes visuais. Júlio Pomar, a viver em Paris nessa altura, e desde
1963, não ficou indiferente e, contaminado pelo espírito de 1968, fez um grupo importante de
pinturas onde retoma uma certa ideia da articulação arte-política que lhe era tão próxima nos anos
de 1940.
Por ocasião desta expo. foi editado o 8º fascículo do SE, intitulado Pomar Futebol / Rugby Maio 68
(CRS- SS).

Evento integrado nesta exposição:
Debate Cinema e Revolução
Um debate com Luís Miguel Oliveira (programador da Cinemateca e crítico de cinema) e Carlos 
Natálio (crítico de cinema), moderado por Daniel Ribas (programador e professor de cinema).

Eventos em colaboração com outras instituições:
Trienal de Arquitetura de Lisboa \ Open House 2018 através de algumas visitas-guiadas pelo OH ao
museu na sua valência arquitetónica;
Curso de Verão “68 Global: cronologias, geografia e futuros de uma revolução” coorganizado pelo
Instituto de História Contemporânea.
Bairro das Artes (9ª ed.)

Exposição em colaboração com Entidades Externas:
Encerramento da exposição externa
EXPOSIÇÃO: Incisão no Tempo: Obras do Acervo do Atelier-Museu Júlio Pomar no Museu do Côa
Curadoria: Sara Antónia Matos / Pedro Faro
Local: Museu do Côa

Atividades Educativas e visitas-guiadas
Durante o 3º trimestre de 2018, tiveram lugar 5 visitas guiadas com 106 participantes, 26 dos quais
estrangeiros.

Total de visitantes 3º trimestre: 1768

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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24.059
28.576

2017 2018
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Atividade da Empresa
Casa Fernando Pessoa

No terceiro trimestre do ano, os meses Julho-Agosto distinguem-se por uma actividade mais intensa
no que respeita a visitas guiadas, por ser momento alto do turismo, e a oficinas de férias para as
crianças; o mês de Setembro, por sua vez, tem a dinâmica de rentrée ou início de temporada.
Assim, no serviço educativo, destacamos para Julho-Agosto as visitas diárias em português e inglês, e
a visita especial em inglês Countless Lives com a actriz Amanda Booth. Sublinhamos também o facto
de termos um programa de diferentes Oficinas que cobre todo o verão, à excepção de uma semana.
Na programação, destacam- se as sessões de jazz na esplanada, com os músicos do Hot Clube, que
tiveram este ano um grande aumento de público.
Relativamente a Setembro, refiro a co-produção da extensão em Lisboa do Festival Literatura-
Mundo do Sal. Trata-se de um festival organizado pela editora Rosa de Porcelana desde 2017,
sediado na Ilha do Sal/Cabo-Verde, que teve este ano a sua primeira realização em Portugal.
Prossegue em desenvolvimento o projecto da nova museografia para a CFP. Estamos neste
momento em fase de fecho de Concurso Público para a obra.

1. ACTIVIDADES (selecção)

Programação de literatura:
- Disquiet com Centro Nacional de Cultura
- Em voz alta, leitura de poesia de Manuel Gusmão com Artistas Unidos
- Aulas de Poesia Mundial, Manuel Portela sobre William Blake

Programa transdisciplinar:
- Vive Sem Horas, jazz na esplanada, com Hot Clube de Portugal
- extensão Festival Literatura-Mundo do Sal, concertos Mário Laginha e Tcheka, apresentação leitura
encenada Tabakaria (em português e cabo-verdiano). Com editora Rosa de Porcelana.

2. SERVIÇO EDUCATIVO
Números totais: Actividades: 123; Participantes: 1038
(Período homólogo 2017: 103 actividades, 804 pax)

3. ESTATÍSTICAS DE PÚBLICO
Total de ocupação Julho/Agosto/Setembro: 8765
Nacionais: 4230; Estrangeiros: 4535
Visitantes: 6404; Espectadores: 1993; Participantes: 323; Utilizadores: 45
Em 2017, o período homólogo ao agora considerado contou com 7418 presenças, o que perfaz um
aumento de +1347 visitantes no ano em análise.

4. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
O período em referência caracteriza-se pelos seguintes dados: aumento de 1461 novos gostos no
Facebook e um alcance de 13944 pessoas num ponto máximo e 169 num ponto mínimo. No
Instagram, a CFP tem 2112 seguidores, sendo que apresenta um crescimento regular. Mensalmente,
a CFP está presente em cerca de 250 locais com 10000 folhetos bimensais e 500 cartazes A3. Foi
também realizada uma entrega de folhetos no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.
.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Atividade da Empresa
Galerias Municipais

Pavilhão Branco
Inner 8000er
João Marçal

Galeria Quadrum, Encerrada para obras de remodelação

Jardim da Galeria Quadrum

Noites de Verão com Filho Único
Norberto Lobo Ricardo Jacinto Marco Franco

Equiknoxx feat. Exile Di Brave
Lena d’Água e a Banda Xita
Mark Ernestus' Ndagga Rhythm Force
Open House Lisboa 2018

Galeria Torreão Nascente da Cordoaria Nacional

Escutar as Águas – Coleção Schneider e artistas portugueses
Org: Museu do Dinheiro + GM

Galeria Av. da Índia

La Neblina |Runo Lagomarsino
Ocupação Jotta Mombaça

– Performance a Gente Combinamos de Não Morrer
– Palestra O Que Significa Descolonizar

Galeria Boavista

Pálpembrana | Alice dos Reis

Outros espaços:

Hub Criativo do Beato | Paradisaea*

*nº de visitantes será contabilizado no encerramento da exposição
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Atividade da Empresa
Museu do Aljube

O terceiro trimestre de 2018 foi dedicado às seguintes áreas fundamentais de atividade:
I. Realização das visitas guiadas (orientadas) às exposições do Museu, dirigidas a diferentes grupos e
em horários diferenciados, incluindo sábados e domingos, com visitas específicas para estrangeiros,
em francês e inglês;
II. Preparação da Exposição temporária «Tarrafal Nunca Mais!»; preparação do espaço de exposições
temporárias, com readaptação do piso existente;
III. Desinstalação da Exposição Temporária «José Dias Coelho Artista Militante Revolucionário;
IV. Apoio à Comissão de Conteúdos do Futuro Museu de Peniche;
V. Revisão do novo site do MARL e sua estabilização, com vista à inclusão da versão inglesa;
VI. Preparação da edição do Catálogo do Museu em língua inglesa;
VII. Elaboração de um filme promocional da exposição «José Dias Coelho Artista Militante
Revolucionário»
VIII. Preparação dos programas «DESCOLA» e «ESCOLAS CRIATIVAS», no âmbito do Serviço
Educativo;
IX. Recolha de testemunhos de ex-prisioneiros/resistentes políticos à Ditadura;
X. Acompanhamento da obra de minimização do ruído das condutas de ar condicionado (PISO 1)por
empresa especializada;
XI. Acompanhamento do processo concursal para concessão do serviço de Cafetaria do Museu;
XII. Elaboração do Plano e Orçamento para o ano de 2019;
XIII .Edição de um magnético com inclusão de filme (acesso por QCODE), com base num desenho de
José Dias Coelho – divulgação e marketing:
XIV. Edição e entrega de um livro com os três primeiros contos premiados no Concurso de Contos do
Museu do Aljube;
XV. Desenvolvimento de atividades de extensão cultural (apresentadas no quadro que se segue);
XVI. Acompanhamento do processo de um Plano Geral de Prevenção e Segurança por empresa
especializada (MAPS).

1. MAPA DE ATIVIDADES
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julho

Data / Horas Atividade
Intervenientes / 

Participantes
Parceria

Número de 

participantes

7 de julho – 18h

Visita orientada 

às exposições do 

Museu

Mediação de Luís 

Farinha
19

10 de julho –

18h30

Ciclo de Livros 

no Aljube

O PS e o Socialismo em 

Portugal, de Fernando 

Pereira Marques

Editora Âncora 13

11 julho – 18h30 Colóquio DISQUIET
Centro Nacional 

de Cultura
95
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agosto

4 e 9 de agosto, 

10h30 e 15h00
Guided visits

Orientação de Elisabete 

Inácio
3

18 e 22 de 

agosto, 10h30 e 

15h00

Visites guideés Ana Vieira 24

setembro

5 de set – 10h00

Visita Orientada para 

grupo de alemães –

Coor. Editt Wittkamp

Orientação de Luís 

Farinha

Testemunho vivo do 

ex-prisioneiro Álvaro 

Monteiro

15

20 de set –

17H00

Entrega do livro

Sobre Narrativa e 

Conto do 1º Concurso 

de Contos do Museu 

do Aljube - 2018

Grupo de elementos 

premiados
APH, APP 10

20 de set –

18h30

Lançamento do livro 

«Ditadura e 

Democracia legados 

da memória», de Filipa 

Raimundo

Apresentação de 

Fernando Rosas e 

Marco Marchi

Fundação Francisco 

Manuel dos Santos
69

22 de setembro 

– 10h00-18h00

Visita ao Museu – no 

âmbito da OPEN 

HOUSE

10H00 e 15H00 –

visitas orientadas por 

Luís Farinha

Trienal de Arquitetura 

de Lisboa – OPEN 

HOUSE

135

22 de setembro 

16h00

Performance de dança 

– Escavação, por Sofia 

Ó

Sofia Ó

Trienal de Arquitetura 

de Lisboa – OPEN 

HOUSE

Visitantes do 

Museu na 

altura 

23 de setembro 

– 10h00-18h00

Visita ao Museu – no 

âmbito da OPEN 

HOUSE

10H00 e 15H00 –

visitas orientadas por 

Judite Álvares

Trienal de Arquitetura 

de Lisboa – OPEN 

HOUSE

103

23 de setembro 

16h00

Performance de dança 

– Escavação, por Sofia 

Ó

Sofia Ó

Trienal de Arquitetura 

de Lisboa – OPEN 

HOUSE

Visitantes do 

Museu na 

altura

29 de set –

14h00-18h00

Lisboa a Partir do 

Aljube – Os 

Clandestinos. Lisboa: 

Beneficência, S. 

Amaro, Ajuda e 

Pedrouços

Coordenação de 

Vanessa Almeida; 

testemunho vivo de 

Adelino Silva

53

PARTICIPAÇÃO DE ELEMENTOS DO MUSEU NO EXTERIOR

Participação do Diretor do Museu na CICAM – Comissão de Instalação dos Conteúdos e da

Apresentação Museológica do futuro Museu Nacional da Resistência e Liberdade – Peniche,

segundo um programa de reuniões de trabalho. A convite do Ministério da Cultura.
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* Inclui visitantes da exposição “Bordalo na Baixa”
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Atividade da Empresa
Museu Rafael Bordalo Pinheiro

PROGRAMAÇÃO | Exposições e atividades

CICLO DE CONVERSAS FORMAS DO DESEJO
Conversa com o antropólogo Pedro Prista

OFERTA EDUCATIVA ESCOLAS 2018/2019
Encontro de professores. Apresentação do programa educativo às escolas: visitas, oficinas e
parcerias.

VOLTA AOS MUSEUS EM BICICLETA
Integrada na SEM - Semana Europeia da Mobilidade

O RATINHO MARINHEIRO NA ILHA BORDALO PINHEIRO
Mostra de trabalhos realizados com os utentes da CEDEMA – IPSS sobre a obra de Bordalo
Inaugurou dia 20 SET, com a presença da Sra Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
Visitas temáticas às exposições do Museu e na Baixa de Lisboa
(continuaram…)

FORMAS DO DESEJO – A CERÂMICA DE RAFAEL NA COLEÇÃO DO MUSEU BORDALO PINHEIRO
Exposição temporária / Galeria de Exposições 

O REGRESSO DAS ANDORINHAS
Instalação de Madalena Martins / Pátios frontal e interior do museu.

SUITE PARA 13 BULES E UMA BAILARINA 
Exposição de cerâmica de Ana Jacinto Nunes
Exposição temporária / Sala da Paródia

SERVIÇO EDUCATIVO | oficinas criativas/cursos  
OFICINA DE FÉRIAS DE VERÃO
20 OFICINAS CRIATIVAS DE DESENHO, CERÂMICA, ILUSTRAÇÃO E MOVIMENTO

OFICINA ANIMAIS DE PERNAS PARA O AR
Construção de um livro com Teodora Boneva

OFICINA O TEU SACO É UMA ESTAMPA
Estampagem criativa em tecido com Isa Silva

OFICINA ARREGAÇAR AS MANGAS
Construção de marionetas com Teodora Boneva

OFICINA CITY MUSEUM COM OS URBAN SKETCHERS
Orientação de Pedro Loureiro

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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SERVIÇO EDUCATIVO | visitas guiadas e passeios na cidade
PASSEAR NA LISBOA DE BORDALO

SERVIÇO EDUCATIVO | formação  
PROGRAMA ESCOLAS 2018/19
Lançamento de brochura na plataforma ISSUU
https://issuu.com/museubordalopinheiro/docs/programaescolas20192019paraissuopt

SERVIÇO EDUCATIVO | visitas e oficinas pedagógicas
37 grupos realizaram atividades e visitas orientadas no Museu.
3 encontros de Professores (2 Museu Bordalo Pinheiro e 1 Descola)

SERVIÇO EDUCATIVO | espaço público
HÁ VIDA NO BAIRRO
Participação na divulgação de equipamentos de Alvalade, pela Junta de Freguesia

INVESTIGAÇÃO / DIVULGAÇÃO
SITE DO MUSEU
Preparação dos conteúdos para o novo site do Museu Bordalo Pinheiro

RENOVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO MUSEU
Preparação dos conteúdos para a nova exposição.

COMUNICAÇÃO | referências ao MBP nos meios de comunicação e redes sociais

DN, UM DIÁRIO PARA OS NOSSOS DIAS
Ferreira Fernandes, in jornal Diário de Notícias, 29 JUN
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/ferreira-fernandes/interior/dn-um-diario-para-os-nossos-
dias-9525961.html

DESCOLA
João Alpuim Botelho, in Agenda Cultural de Lisboa
https://www.agendalx.pt/

HOW A 134-YEAR-OLD PORTUGUESE BRAND CAUGHT THE EYE OF MILLENNIALS
Trish Lorenz in The Guardian,
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/aug/18/how-a-134-year-old-portuguese-brand-
caught-the-eye-of-millennials

PORTUGAL DENTRO E FORA DO PENICO
Por Joana Amaral Cardoso, in jornal Público,
https://www.publico.pt/2018/07/27/culturaipsilon/noticia/portugal-dentro-e-fora-do-penico-
1839050

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Atividade da Empresa
Museu do Fado

No terceiro trimestre de 2018 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 julho a setembro de 2018, um total de 40.494 ingressos, total que
integra os visitantes do Museu e os participantes na programação cultural promovida pelo Museu
em outros espaços, no quadro de coproduções estabelecidas com distintas instituições e agentes
culturais.

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
O Museu do Fado produziu várias exposições, algumas em regime de itinerância nacional e
internacional:

O MARAVILHOSO MUNDO DA MÚSICA MECÂNICA exposição evocativa do universo do Fado nos
instrumentos de música mecânica a partir da colecção de Luís Cangueiro. Uma Parceria Museu do
Fado e Museu da Música Mecânica

O FADO NA ARTE PORTUGUESA, exposição itinerante alusiva à representação do Fado na Arte
Portuguesa, do século XIX ao século XXI, (Barcelona, Museu Marítimo de Barcelona, setembro)

FADO exposição itinerante alusiva à história do Fado do século XIX ao século XXI (Braga, Associação
Cultural O Fado, agosto e setembro)

CONCERTOS I APRESENTAÇÕES

HÁ FADO NO CAIS
O Museu do Fado prosseguiu uma programação regular de concertos com destaque para o ciclo Há
Fado no Cais, em regime de coprodução com o Centro Cultural de Belém destacando-se o concerto:
BUBA Bernardo Espinho | Pequeno Auditório

SOU DO FADO | LISBOA NA RUA 2018
No quadro da edição do Lisboa na Rua de 2018, o Museu do Fado programou e promoveu, pelo
quarto ano consecutivo, o ciclo Sou do Fado, na Praça do Município.
Programação Museu do Fado | Produção GPEP
PAULO BRAGANÇA
TERESINHA LANDEIRO
SARA CORREIA
KATIA GUERREIRO

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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SANTA CASA ALFAMA
O Museu do Fado acolheu a realização do Festival Santa Casa Alfama, uma produção da Música no
Coração. Durante os dias 28 e 29 de setembro fadistas de diferentes estilos e gerações actuaram em
10 palcos distintos situados no bairro de Alfama.
No quadro do Festival, o Museu do Fado programou e produziu os concertos dos dois Palcos Museu
do Fado localizados no Largo do Chafariz de Dentro e na esplanada do Museu do Fado:
ÂNGELO FREIRE E RICARDO, PAULO E ANTÓNIO PARREIRA
JOÃO CHORA E TERESA TAPADAS
MARTA PEREIRA DA COSTA E PEDRO JÓIA
CRISTINA MARIA, CARLOS LEITÃO

VISITAS CANTADAS
O Museu do Fado promoveu Visitas Cantadas ao circuito expositivo com Joana Almeida, Maurício
Cordeiro, Marta Rosa, Beatriz Felizardo, André Gomes, Inês Pereira, Marcelo Rebelo Costa e Ana
Margarida.

ARQUIVO SONORO DIGITAL
O Arquivo Digital do Museu do Fado contabilizou durante os meses de Julho, Agosto e Setembro
cerca de 6923 audições em streaming, consubstanciando um dos eixos estratégicos da candidatura
do Fado à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO) o Arquivo
Digital Sonoro disponibiliza on-line os registos sonoros dos fonogramas de Fado desde o início do
século XX permitindo a pesquisa remota de milhares de fados desde o início do século até à
implementação da gravação elétrica.

PROGRAMA EDUCATIVO
Nos meses de agosto e setembro decorreu a pausa do ano lectivo da Escola do Museu que promove
uma oferta formativa regular integrada por Cursos de Guitarra Portuguesa, Viola de Fado, Ateliers de
Canto, Seminários de Escrita Criativa e Oficinas. No período em questão, o Museu promoveu a oferta
regular de Visitas Guiadas ao circuito expositivo do Museu.

PROGRAMAÇÃO INTERNACIONAL
No quadro das medidas de promoção e valorização internacional do Fado, previstas no Plano de
Salvaguarda constante da candidatura do Fado à Lista Representativa do património Cultural
Imaterial da Humanidade, o Museu do Fado coproduziu, o FESTIVAL DE FADO DE BARCELONA
(concertos, conferencias, exposições) nos dias 29 e 30 de setembro no Teatro Barts de Barcelona.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Atividade da Empresa
Museu de Lisboa

O Museu de Lisboa é um museu polinucleado constituído por cinco núcleos em diversos locais da
cidade: Palácio Pimenta, Santo António, Teatro Romano, Casa dos Bicos e Torreão Poente. Algumas
das áreas indispensáveis ao funcionamento de qualquer museu, e do Museu de Lisboa também, não
estão indicadas expressamente neste relatório, por se pretender sucinto e sobretudo relacionado
com os resultados de público e de receita. No entanto, devemos referir que parte da equipa do
Museu de Lisboa se ocupa com tarefas “invisíveis”, mas fundamentais, tais como as relacionadas
com: investigação e inventário das nossas coleções; investigação associada a todas as exposições
temporárias ocorridas e futuras; conservação e restauro do nosso acervo, incluindo conservação da
nossa coleção de azulejos, e ainda apoio à conservação de coleções de outras entidades.

1- MUSEU DE LISBOA - PALÁCIO PIMENTA
A atividade desenvolvida pelo núcleo do Palácio Pimenta do ML foi dinâmica e multifacetada.
Destacam-se a realização de palestras e conversas, a continuidade de 3 exposições temporárias, a
principal, no Pavilhão Preto, “Lisboa, Cidade Triste e Alegre”, a exposição na sala de entrada do
primeiro andar do Palácio, sobre os azulejos do pintor Jorge Colaço, e ainda a fase final da exposição
dedicada à procissão do Corpus Christi no antigo convento da Graça.
Como já vem acontecendo nos anos anteriores, o Museu de Lisboa acolheu atividades do Lisboa na
Rua, nomeadamente o cinema ao ar livre no jardim do museu, e uma instalação/ teatro da Artista na
Cidade, “Mooving people”, atividades que receberam um acolhimento muito positivo.

1.1.Exposições temporárias
• Exposição na montra da Secretaria-Geral da Educação e Ciência;
• Exposição Lisboa, Cidade Triste e Alegre: Arquitetura de um Livro (Museu de Lisboa, Palácio

Pimenta – Pavilhão Preto);
• Exposição Jorge Colaço (1868-1942). Pintor da História. História de um Pintor (Museu de Lisboa

– Palácio Pimenta, andar nobre);
• Exposição Corpus Christi, A Procissão do Corpo de Deus, por Diamantino Tojal, no antigo

Convento da Graça;
1.2 Atividades - Programação do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta

1.2.1Outras atividades
• Novos Estudos & Novos Olhares sobre a Cidade: Lisboa do Terramoto à Revolução de Abril (ciclo

de conferências em parceria com o CLEPUL – Universidade de Lisboa e IHC – Universidade Nova
de Lisboa):

– Maria de Fátima Reis (CH-FLUL): Trabalho e proteção social em Lisboa entre fins do séc.
XIX e princípios do séc. XX.

1.3. Atividades / Parcerias com o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta
• Moving People. Artista na cidade. Atividade no âmbito do projeto Cultura na Rua;
• Cinecidade. Ciclo de cinema ao ar livre dedicado ao Desporto (no âmbito da candidatura de

Lisboa a Cidade Capital do Desporto 2021):
– Olympia / Os Deuses do Estádio, Parte II
– Automobilismo Senna
– Eu, Tonya
– Fuga para a Vitória

• Música para Bebés
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2. MUSEU DE LISBOA - SANTO ANTÓNIO
No núcleo dedicado ao Santo António, e na sequência do sempre muito dinâmico mês de junho, o
mês de julho foi muito intenso, nomeadamente pelo seguimento das visitas e atividades relativas às
exposições temporárias “Nos Passos de Santo António – uma Viagem de Gonçalo Cadilhe” (nas salas
do museu), “A Procissão de Santo António em Lisboa”, na galeria de exposições do Largo de S. Julião,
e ainda a exposição “Jardim de Namorados – A arte de casar em Moçambique”. Também merecem
destaque as ações

2.1. Exposições temporárias
• Nos Passos de Santo António – uma Viagem de Gonçalo Cadilhe;
• A Procissão de Santo António em Lisboa (na galeria de exposições do Largo de São Julião;
• Jardim de Namorados – A arte de casar em Moçambique (Sala de exposições da Junta de

Freguesia de Santa Maria Maior);
• Exposição Santo António na Banda Desenhada (Museu Municipal de Portalegre);
• Exposição Santo António no Artesanato Português - participação do Museu de Lisboa - Santo

António na EXPOFACIC.
2.2.Atividades - Programação do Museu de Lisboa – Santo António

2.2.1. Programa complementar às Exposições temporárias
• Visitas Guiadas e percursos (Serviço Educativo)

2.2.2. Publicações e edições
• Artigos na revista Mensageiro de Santo António:
- 50º aniversário da chegada da relíquia de Santo António (julho/agosto 2018);
- O pão de Santo António.
• Artigo para a revista A Bica nº 5 Verão 2018:
- A procissão de Santo António em Lisboa.

2.2.3.Outras atividades
• O Santo faz anos: Exibição do filme A Canção de Lisboa (1933) no dia 14 de agosto e espetáculo

de Camané na Igreja de Santo António no dia 15 de agosto (com transmissão em streaming para o
facebook da CML: 69.585 visualizações e 928 partilhas);

• Fados para Santo António – José da Câmara, 28 de setembro;
• Associação da exposição “A Procissão de Santo António em Lisboa” à programação “Lisboa da

Rua – Sou do Fado” (23 de agosto, 30 de agosto, 6 de setembro e 13 de setembro).

3. MUSEU DE LISBOA - TEATRO ROMANO
A atividade desenvolvida pelo Museu de Lisboa – Teatro Romano foi intensa salientando-se as duas
atividades mais relevantes da programação do museu: o Teatro Clássico (com 12 sessões) e a grande
novidade do ano de 2018 - o Festival Estes Romanos Estão Loucos - que abrangeu três dias. Salienta-
se ainda o sucesso da Hora de Baco, especialmente na data do seu aniversário. De sublinhar a
exposição Aqva sobre Água, contando com a instalação de uma artista catalã e fotografias de um
fotógrafo português. Esta exposição contou igualmente com um catálogo.

3.1. Exposições temporárias
• Foi Há 220 anos a descoberta do Teatro
Assinalando-se os 220 anos da descoberta do teatro romano mais antigo que se conhece em
território nacional relembra-se o cenário da descoberta destes vestígios que marcaram, ontem e
hoje, a história da cidade de Lisboa, dando-se especial importância ao papel do
arquiteto/engenheiro Manoel Caetano de Sousa o verdadeiro descobridor das ruínas do teatro
romano em abril de 1798.
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• (RE)Inscrições Romanas da Travessa do Almada
As pedras que integraram a exposição reproduzem três das quatro inscrições romanas (classificadas
como Monumento Nacional desde 1910) que se encontram na fachada do edifício junto da Igreja da
Madalena. O desgaste provocado pelo tempo e poluição levou a que o museu tomasse a iniciativa de
as reproduzir. Com esta exposição o museu pretende alertar para a urgente necessidade de se
tomarem medidas de salvaguarda destes monumentos.
• Instalação expositiva – Projeto Ethnosfere
Carlos Henrich e Vincent Martial ensaiaram uma instalação performativa composta por esculturas
sonoras, algumas robotizadas, com as quais interagem musicalmente, criando uma teia de matéria e
movimentos e sonoridades inspiradas e inspiradoras.
• AQVA sobre ÁGUA
O Museu de Lisboa – Teatro Romano, edifício virado ao rio e que com ele dialoga, foi o palco para a
obra da artista visual Lourdes Fisa e das fotografias de Pedro Inácio. A exposição AQVA sobre ÁGUA e
o catálogo dela resultante, são um tributo à água e à obra feita pelo homem com vista ao seu
aproveitamento.
3.2 Atividades - Programação do Museu de Lisboa – Teatro Romano

3.2.1. Outras atividades
• Mesa Redonda
Objetos e Museus: um percurso sinuoso
Com a participação de: Amílcar Guerra, Joana Sousa Monteiro, Joaquim Caetano e Santiago Macias.
• Hora de Baco
• Concerto de Susana Travassos
• Um teatro romano no século XXI - Realização de Documentário sobre o Museu de Lisboa – Teatro

Romano.
• Festival Estes Romanos Estão Loucos
• Concertos projeto Ethnosfere
Formação dos condutores de tuck-tucks: iniciativa realizada pelo Museu de Lisboa – Teatro Romano;
• Teatro Não nasci para Odiar mas Para Amar.

3.3. Atividades / Parcerias com o Museu de Lisboa – Teatro Romano
• Os deuses romanos no céu de julho: planetas ao telescópio
Atividade desenvolvida em parceria com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

4. MUSEU DE LISBOA – TORREÃO POENTE
Inauguração da exposição temporária “Futuros de Lisboa”, a 12 de julho.
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5. MUSEU DE LISBOA – NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA CASA DOS BICOS
Foram realizados alguns percursos e atividades implementados pelo Serviço Educativo, que incluíram
este equipamento, com destaque para a inclusão deste equipamento na edição de 2018 do Open
House.

6. SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU DE LISBOA

6.1. Programação Escolar
Durante o terceiro trimestre não existe programação escolar.

6.2. Programação Geral
Programação organizada pelo Serviço Educativo:

III Encontro de Professores do Museu de Lisboa, com 81 inscritos e 65 participantes;
Programa das Jornadas Europeias de Património;

Outras atividades desenvolvidas pelo SE no 3º Trimestre:
Participação na conferência anual “The Inclusive Museum”, Granada-Espanha,
apresentação da comunicação “O projeto Nós por todos”;

Participação na conferência anual do ICOM-CECA, Tbilissi – Geórgia, apresentação da comunicação
“As profissões de Lisboa, projeto de material pedagógico”;
Apoio às atividades do programa DESCOLA, da EGEAC;
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Atividade da Empresa
Museu da Marioneta

O Museu da Marioneta desenvolveu a sua actividade primordial de apresentação da colecção ao
público, através da exposição permanente, da condução de visitas guiadas e de diversas acções de
formação, bem como da realização e participação em diferentes e diversificadas actividades de
programação complementar.

No âmbito da actividade regular do MM foram recebidos 4.960 visitantes, não se tendo registado
aumento face a período homólogo do ano passado. O total de visitantes estrangeiros foi de 2.521 e
de participantes em actividades de serviço educativo, neste período de férias lectivas, foi de 654.

Foram desenvolvidas as actividades inscritas no Plano de Actividades para o corrente ano, que a
seguir se identificam, merecendo especial destaque a realização do ciclo de SOMBRAS, com
diferentes espectáculos e uma masterclass internacional sobre o mesmo tema.

Comunicação
Insistimos no posicionamento da marca museu e na divulgação da nossa programação,
nomeadamente através de:
• Reforço da presença do Museu em plataformas, sites, mapas e guias sobre Lisboa (portugueses e

internacionais)
• Produção e distribuição de folhetos com a programação e oferta pedagógica
• Actualização regular do site e redes sociais; reforço da presença on-line e redes sociais,

nomeadamente através de publicidade
• Gestão de mailing lists e envio de newsletters

Centro de Documentação
Continuação do trabalho desenvolvido no ano anterior e recepção de diferentes investigadores na
área temática do Museu.

Relações com o exterior
Participação nas reuniões da Comissão Social de Freguesia da Estrela;
Preparação De actividades relacionadas com o projecto “Do Museu ao Bairro da Madragoa”

Programação
Exposições
Fim da Exposição "A sombra e os seus teatros", a exposição anual realizada com o espólio do museu,
que contou com 3.801 visitantes.

Espectáculos
Ciclo de Sombras
On, o Funambulista - Luz Micro y Punto
Il Picolo Asmadeo - Teatro Giocovita
10 anos de sombras - Cia Sombras China Valéria Guglietti
Le Cirque est arrivé - Claire de Lune Théâtre –
Filipe Raposo apresenta Lotte Reininger - Ciclo de Cinema Mudo
Pedro e Luna - Anna Maria Schlemmer

Outras actividades
Festival Fuso
2ª Edição de "A Volta aos Museus em Bicicleta"
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Descola - Apresentação das actividades do SE
Visita "Do Museu ao Bairro"
Visita "De Convento a Museu"
Jornadas Europeias do Património

Serviço Educativo
Iniciámos o terceiro semestre com duas semanas dedicadas à criação de actividades lúdicas durante
o período da tarde – oficinas de continuidade - relacionadas com a exposição temporária A sombra
e os seus teatros, intitulada 360º à Sombra.
A primeira semana de actividades, deu-se em parceria com o Museu das Comunicações.
Na semana seguinte, as actividades continuaram mas apenas durante o período da tarde no Museu
da Marioneta.

Pela segunda vez, realizamos uma actividade no âmbito do projecto Museu à Medida com o ATL CAL
IDEIA, instituição particular de solidariedade social, um grupo com idades variantes entre os 6 e os
12 anos. No seguimento do projecto, para criarem uma história de época, o grupo dirigiu-se ao
museu com intuito de criarem personagens (reis, rainhas, príncipes e princesas) e cenários com a
técnica de construção de marionetas de sombra, abordando então a bidimensionalidade, a cor, a
transparência e a opacidade e, de seguida, aprenderam a sua manipulação numa dramatização atrás
da tela com luz.

Ainda dentro do mesmo projecto Museu à medida, em parceria com o colégio Santa Maria,
finalizámo-lo com uma exposição na vitrine do serviço educativo, com as marionetas de sombra que
os alunos construíram na escola e que apresentaram na sala de espectáculos do museu, tudo autoria
e dinâmica criada em grupo na sala de aula. Nessa mesma mostra podemos ver, também, as
fotografias tiradas na visita e oficina no museu, do processo de construção das marionetas na escola.

O grupo de adultos com necessidades especiais entre os 20 e 50 anos, CEDEMA - Instituição
Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, voltou ao museu para completar o projecto
inclusivo proposto.

Para os mais novos, o mês de Agosto foi o mês de desafio a uma visita jogo – As crianças,
acompanhadas por adultos, tiveram a oportunidade de visitar o museu através de várias pistas em
papel, de lápis na mão e numa maneira divertida, teriam de contextualizar e enquadrar as várias
peças expostas no museu – Enigmas e caça ao tesouro.

Acompanhando a exposição patente durante o verão, A sombra e os seus teatros, criámos uma
actividade especial, num registo de oficina em família - “mini me”.

Em colaboração com a CML e os equipamentos Bordalo Pinheiro e Museu do Fado, e na
comemoração da semana europeia da mobilidade, uma iniciativa da Associação para o
desenvolvimento da necessidade física e mobilidade activa - Dar a volta - realizou-se uma actividade
que consistia, após a chegada dos ciclistas ao Museu, na criação de um boneco de Santo Aleixo
através de materiais tradicionais, remetendo assim a um dos mais antigos e tradicionais teatros de
marionetas existente em Portugal.

O encontro de professores DESCOLA deu-se no dia 22 de Setembro durante o período da tarde. O
serviço educativo apresentou um conjunto de actividades de caracter pedagógico e experimental do
1º e 2º ciclo. Todos os professores mostraram contentamento, necessidade e curiosidade de voltar
ao museu com os seus alunos para a participação das várias actividades regulares existentes e,
também, conhecer o espólio do museu.
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Atividade da Empresa
Cinema São Jorge

Durante o terceiro trimestre de 2018, o Cinema São Jorge voltou a registar um crescimento de
público em relação ao período homólogo do ano anterior. Durante este período, e sempre com
destaque natural para a programação de cinema, recebemos 29097 espectadores, divididos pelos
vários eventos, contra os 27120 do terceiro trimestre do ano passado.

Entre julho e setembro, acolhemos festivais-âncora do Cinema São Jorge, como por exemplo o
MOTELx ou o Queer Lisboa que apresentaram números idênticos aos de 2017, bem como
programação de menor escala, mas que demonstrou uma tendência de crescimento, como é o caso
dos Olhares do Mediterrâneo: passou dos 2118 para os 3367 espectadores.
Durante este período, que abarca o mês de agosto, durante o qual o São Jorge quase não tem
programação, estreámos ainda um novo evento cinematográfico, a Mostra de Cinema do Brasil em
Lisboa, organizado com a Embaixada do Brasil em Portugal, tendo alcançado cerca de 2000
espectadores logo na primeira edição. Deverá ser um evento a manter-se no nosso calendário, tendo
em conta o potencial de público e a diversidade e interessa da produção cinematográfica naquele
país.

Durante o terceiro trimestre do ano, recebemos também uma série de eventos complementares,
com natural destaque para as antestreias, nomeadamente de cinema português, além da música, da
stand-up comedy em modo experimental (estreando um novo conceito na sala Rank), das
conferências e apresentações de vária índole, dentro e fora dos festivais.
Em relação ao ano transato, é de assinalar a mudança no calendário da AR – Mostra de Cinema
Argentino, que este ano decorreu no mês de junho.
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Atividade da Empresa
Maria Matos Teatro Municipal

A atividade do terceiro trimestre de 2018 do Maria Matos Teatro Municipal resume-se ao mês de
julho, término da temporada 2017-2018, que marcou a mudança no modelo de gestão definido pelo
acionista.

Durante aquele mês, o Maria Matos Teatro Municipal desenvolveu e apresentou as seguintes
atividades:

1 ESPETÁCULO NACIONAL DE TEATRO, EM COPRODUÇÃO, NA SALA PRINCIPAL, NUM TOTAL DE 3
SESSÕES E 428 ESPETADORES EM JULHO (TENDO A CARREIRA DA PEÇA INICIADO AINDA NO 1º
SEMETRE);
2 FÓRUNS DAS MIGRAÇÕES, REALIZADOS EM 2 FINS-DE-SEMANA, EM COLABORAÇÃO COM FÓRUM
DE CIDADÃOS, EM QUE UMA AMOSTRA DIVERSA DE CIDADÃOS DEBATEU A FUNDO A INTEGRAÇÃO
DE MIGRANTES, REFUGIADOS E REQUERENTES DE ASILO, NUM TOTAL DE 80 PARTICIPANTES;
1 CONVERSA COM EQUIPA ARTÍSTICA DE “PROVISIONAL FIGURES – GREAT YARMOUTH” E
CURADORIAS E DESIGN DA RESIDÊNCIA ONLINE “RAUM”, NO MMCAFÉ, NUM TOTAL DE 15
PARTICIPANTES;
1 PROJETO PARA FAMÍLIAS, EM ESPAÇO PÚBLICO (“AOARLIVRE”), MARCANDO SIMULTANEAMENTE
O FIM DA TEMPORADA E DEDICADO AO TEMA “ATO COLETIVO”, PARA 1.000
ESPETADORES/PARTICIPANTES, CONSTITUÍDO POR -

3 OFICINAS CIENTÍFICAS;
5 OFICINAS ARTÍSTICAS;
3 INSTALAÇÕES;
3 PERFORMANCES;
1 ESPETÁCULO DE TEATRO.

1 JANTAR EM PARCERIA COM A COZINHA POPULAR DA MOURARIA E 1 SESSÃO DE DJ PARA TODOS
OS PÚBLICOS, EM ESPAÇO PÚBLICO, PARA 650 ESPETADORES/PARTICIPANTES.

Por fim, o terceiro trimestre marcou também o ciclo de uma temporada completa com a nova
estratégia de comunicação digital, que registou dados de crescimento de visitas ao website, de
adesão a newsletters de divulgação e de seguidores em redes sociais e audições de podcasts. Esta
estratégia foi descontinuada no final de julho, após implementação de campanha própria de adesão
a newsletters dos dois novos teatros sob gestão da EGEAC, LU.CA e Teatro do Bairro Alto.

Também no final de julho, fez-se A migração de todos o arquivo digital do site
www.teatromariamatos.pt para a página https://www.arquivoteatromariamatos.pt, para além de se
ter atribuído uma coleção completa dos materiais promocionais do MMTM do período 2009-2018 à
UL/FLUL – Centro de Estudos de Teatro, bem como duplicados ao Museu do Teatro e Arquivo
Ephémera, para tratamento arquivístico e/ou disponibilização à investigação.

TOTAL DE PÚBLICO NO 3º TRIMESTRE DE 2018 (1 a 14 de Julho): 2.173
ESPETADORES/PARTICIPANTES.

TAXA DE OCUPAÇÃO NO 3º TRIMESTRE DE 2018 (1 a 14 de Julho): 77%
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Atividade da Empresa
São Luiz Teatro Municipal

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Na área teatral destacam-se as peças ESTADO DE SÍTIO, encenada por Emmanuel Demarcy-Mota,

para o Théâtre de la Ville e as peças TIMÃO DE ATENAS, APEADEIRO e Pulmões da companhia AO

CABO TEATRO, com que abrimos a temporada 2018/2019. Na música assinalamos o concerto de

Sérgio Godinho com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o regresso de Mário Laginha ao São Luiz.

AS ANTIPRINCESAS voltaram à programação MAIS NOVOS com enorme sucesso, bem como um

concerto de Mário Laginha para os MAIS NOVOS.
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Atividade da Empresa
Teatro Luís de Camões

Durante o terceiro trimestre de 2018, o LU.CA Teatro Luís de Camões apresentou as seguintes
atividades:
• 4 ESPETÁCULOS NACIONAIS DE TEATRO, TOTAL DE 19 REPRESENTAÇÕES E 1236
ESPETADORES;
• 1 CONCERTO MÚSICA (Evento reabertura LU.CA), 1 SESSÃO E 201 ESPETADORES;
• 2 OFICINAS, 30 PARTICIPANTES;
• 3 VISITAS, 3 SESSÕES E 207 ESPETADORES

TOTAL DE PÚBLICO NO 3º TRIMESTRE DE 2018: 1.674 ESPETADORES/PARTICIPANTES.

TAXA DE OCUPAÇÃO NO 3º TRIMESTRE DE 2018: 67,5%.

A programação do LU.CA Teatro Luís de Camões foi gratuita até final do mês de julho, durante o
mês de agosto esteve encerrado, pelo que a receita de bilheteira apenas se verifica em setembro.
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Marketing e Imagem

Foi dada continuidade ao processo de integração dos novos equipamentos (LU.CA – Teatro Luis de
Camões e Teatro do Bairro Alto) através da produção e edição de textos e materiais de apoio à
divulgação – sinalética, vídeos, publicações, newsletter, site e redes sociais, agenda, arquivo
fotográfico.

Quanto à acção nos equipamentos culturais, foi actualizada a montra ‘Sardinhas’ e reformulada a
montra ‘Lisboa em Livro’, no Cinema São Jorge. No Museu do Fado, foi promovida e acompanhada a
instalação de lettering identificativo de grandes dimensões na fachada sul – avenida Infante D.
Henrique.
Após a realização de visitas técnicas ao conjunto dos espaços sob gestão, está em curso a
actualização da sinalética existente de modo a reflectir a inclusão do LU.CA (e a retirada do Maria
Matos).

No âmbito dos vídeos institucionais, o filme ‘Percursos’ foi editado e actualizado, com a substituição
do Teatro Maria Matos pelo LU.CA.

Ao nível das edições, foram actualizadas a publicação institucional, em formato pdf, e a
apresentação comercial, em powerpoint – ambos os documentos estão disponíveis em formato
bilingue (português e inglês) na Intranet.
Foi igualmente produzido um novo mapa ‘Cultura em Lisboa’, em pdf, em quatro línguas: português,
inglês, espanhol e francês disponíveis no site EGEAC. Está em desenvolvimento uma nova versão do
mapa em papel – para ser distribuída ainda este ano.

No site institucional e nas redes sociais continuámos a desenvolver e a aprofundar a estratégia de
promoção da empresa, das suas actividades e dos seus espaços culturais.

Informação geral:
Site: 21 205 utilizadores neste trimestre.
Facebook: 49 028 seguidores (aumento de 1 507) e 49 152 ‘gostos da página’ (mais 1 469).
No Instagram temos 3 780 seguidores (aumento de 459).
O Twitter da EGEAC recebeu 5 919 visitas neste período e atingiu os 769 seguidores (mais 115).
No Youtube, foi acrescentado o vídeo do programa Lisboa na Rua e actualizado o vídeo ‘percursos’.

No acompanhamento regular que o Gabinete faz das interacções dos visitantes (Facebook: 24 e os
que nos contactam através do faleconnosco@egeac.pt: 25), foram tratados e acompanhados 49
contactos.

O site do projecto Artista na Cidade, gerido pelo GMI desde Março, tem sido actualizado e
monitorizado regularmente.

A agenda, uma plataforma concebida e gerida pelo GMI, continua a ser uma ferramenta essencial
para a gestão dos conteúdos do site institucional (agendas de eventos e actividades pedagógicas) e é
monitorizada diariamente. Por forma a incluir a programação do LU.CA e atribuir as permissões de
acesso aos novos utilizadores, foram realizadas as actualizações necessárias.

As newsletters ‘Cultura em Lisboa’ e ‘+ mais novos e famílias’, são editadas mensalmente têm
chegado a novos e diversificados públicos. Para além dos funcionários EGEAC, contam actualmente
com 512 subscritores e foram realizados 7 envios neste trimestre.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Em estreita articulação com as UOs, foram concebidos e produzidos 3 exemplares do postal mensal
‘destaques de programação’.

No âmbito da implementação da venda de bilhetes online, foram selecionadas e editadas
fotografias dos equipamentos EGEAC e trabalhadas em 20 diferentes formatos.

No âmbito do projecto ‘O mar sem fim é português’, foram customizadas e produzidas novas
pranchas de surf em materiais amigos do ambiente.

Para promoção e apoio às vendas dos produtos ‘Sardinha original by EGEAC’, foram concebidos e
distribuídos, pelos equipamentos com loja, expositores de cartão para os produtos: mouse pads,
blocos, carimbos, dominós e autocolantes.

O Gabinete acompanhou a implementação do programa ‘Descola’ (projecto educativo CML-EGEAC)
e a respectiva concepção e produção dos materiais de comunicação e divulgação.

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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Recursos Humanos

Admissões
No mês de Julho foram 6 as admissões. Para o Gabinete Jurídico, foi admitida uma técnica superior
Jurista/Advogada que anteriormente trabalhava em regime de prestação de serviços. Foi necessário
admitir 1 assistente de bilheteira com CTTI para substituição de uma colaboradora que entrou de
licença de maternidade para o Castelo S. Jorge. Foi admitido 1 assistente de museologia / património
para o Museu do Aljube para reforço de equipa durante a exposição temporária. Também para as
Galerias Municipais foi admitida 1 assistente de museologia e património para reforço de equipa. Foi
admitido para o Teatro do Bairro Alto o director artístico através de contrato de trabalho em
comissão de serviço. Também para o Gabinete de Estratégia Apoio à Gestão foi admitida uma
técnica superior.

Em Agosto foi admitido um novo Coordenador do Gabinete de Obras, através de acordo de cedência
de interesse público com a Direção-Geral do Património Cultural.

No mês de Setembro foram 11 admissões. Para a Direcção Gestão e Recursos Humanos e
Administrativos foi admitida uma técnica superior de gestão. Também para o Gabinete de
Programação em Espaço Público foram admitidas 2 técnicos superiores espetáctulos/eventos e 1
técnico superior de comunicação/audiovisual (que anteriormente trabalhavam em regime de
prestação de serviços). Para o Gabinete de Estratégia e Apoio à Gestão foi admitido 1 assessor. Foi
necessário admitir 2 técnicos de museologia com CTTI para substituição de duas colaboradoras que
entraram de licença de maternidade, no Museu da Marioneta. Também para o Teatro São Luiz foi
admitido um técnico superior de espetáculos/eventos para substituição de um colaborador. Para o
Cinema S. Jorge foi admitida uma assistente de bilheteira para substituição indireta de uma
colaboradora que saiu por mútuo acordo. Foi necessário admitir para o Teatro Luís de Camões 2
técnicos superiores: um de comunicação e outro de espetáculos /eventos.

Os quadros que se seguem refletem as admissões por unidade orgânica e por carreiras / categorias:

Por unidade orgânica:

Por Categoria

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018

Carreira Categoria Nº trabalhadores

Carreira Administrativa e Técnico Profissional
Assistente de Bilheteira / Loja 2

Assistente de Museologia / Património 2

Carreira Técnica Técnico de Museologia / Património 2

Carreira Técnica Superior

Técnico Superior Jurista / Advogado 1

Técnico Superior Espetáculos /Eventos 4

Técnico Superior 4

Técnico Superior de Comunicação 2

Técnico Superior de Gestão Recursos 

Humanos
1

TOTAL 18
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Saídas
Em Junho reformou-se uma técnica de gestão financeira da Direcção Financeira, sendo que o
referido deferimento da Segurança Social chegou apenas recentemente.

Em Julho saiu através de acordo de revogação do contrato de trabalho uma técnica de gestão do
Cinema S. Jorge.

Em Agosto, regressou à CML por iniciativa própria uma técnica de gestão financeira do Palácio
Pimenta.

No mês de Setembro, cessou o contrato de um assistente de bilheteira/loja no Padrão dos
Descobrimentos. Também neste mês, regressou à CML por iniciativa própria uma técnica superior do
Museu do Aljube. Também por iniciativa própria cessou o contrato a termo incerto de um técnico de
museologia do Museu da Marioneta.

Os quadros que se seguem refletem as saídas por unidade orgânica e por carreiras / categorias:

Por unidade orgânica:

Relatório de Atividades 3º Trimestre 2018
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BALANÇO INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 Unidade monetária: Euro

RUBRICAS Notas

31/12/2017

ATIVO   

Ativo não corrente

     Activos fixos tangíveis 6.740.722,75 7.072.535,80

     Activos intangíveis 41.359,09 39.860,27

6.782.081,84 7.112.396,07

Ativo corrente

     Inventários 94.895,79 109.933,55

     Clientes 129.493,70 503.832,78

     Estados e outros entes públicos 3.141.901,64 3.314.924,80

     Outros créditos a receber 2.216.148,17 461.146,62

     Diferimentos 79.663,79 135.182,78

     Caixa e depósitos bancários 5.758.449,87 4.092.648,80

     11.420.552,96 8.617.669,33

Total do activo 18.202.634,80 15.730.065,40

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

     Capital subscrito 448.918,11 448.918,11

     Reservas legais 617.455,92 617.455,92

     Outras reservas 832.720,15 789.536,81

     Ajustamentos/outras variações no capital próprio 2.811.127,43 3.004.746,35

     Resultado líquido do período 2.657.836,13 43.183,34

Total do capital próprio 7.368.057,74 4.903.840,53

Passivo

Passivo não corrente

     Provisões 1.000.000,00 1.000.000,00

     Outras dividas a pagar 747.261,74 798.730,06

1.747.261,74 1.798.730,06

Passivo corrente

     Fornecedores 1.594.554,50 3.013.257,47

     Estado e outros entes públicos 367.474,24 389.369,64

     Outras dividas a pagar 4.641.487,91 4.974.581,61

     Diferimentos 2.483.798,67 650.286,09

9.087.315,32 9.027.494,81

Total do passivo 10.834.577,06 10.826.224,87

Total do capital próprio e passivo 18.202.634,80 15.730.065,40

30/09/2018

DATAS
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO 2018 Unidade Monetária: Euro

RUBRICAS NOTAS DATAS

30/09/2018 30/09/2017

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 14.626.347,37 12.567.988,41

Subsídios à exploração (1) 6.910.065,00 7.356.501,42

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -133.264,36 -109.591,44

Fornecimentos e serviços externos -10.400.497,76 -9.519.040,38

Gastos com o pessoal -7.997.663,17 -7.172.377,70

Imparidade de dívidas a Receber (perdas / reversões) -3.123,72

Outros rendimentos 549.353,40 505.414,32

Outros gastos -78.495,37 -185.520,39

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 3.472.721,39 3.443.374,24

Gastos /reversões de depreciação e de amortização -808.958,81 -781.615,40

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 2.663.762,58 2.661.758,84

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados -5.926,45 -17.257,89

Resultado antes de impostos 2.657.836,13 2.644.500,95

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado liquido do período 2.657.836,13 2.644.500,95

Nota:
(1) - Inclui o valor €6.806.250,00 relativo ao reconhecimento proporcional a 30/09/2018 do 
Contrato Programa 2018, cujo valor global ascende a €9.075.000,00.


