
CulturESE 
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Organização: Secção de Dinamização Cultural do Conselho Pedagógico da 

Escola Superior de Educação de Lisboa 

Fala-me em português - Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa, a 

começar a 21 de setembro, no Cinema S. Jorge 

http://castelodesaojorge.pt/tertulias-de-outono-no-castelo-2/
http://castelodesaojorge.pt/tertulias-de-outono-no-castelo-2/
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ACOLHIMENTO AOS NOVOS ALUNOS 

Acolhimento aos novos alunos 

15 e 18 de setembro - ESELx 

“Atividades de acolhimento dos estudantes de 1º ano das Licenciaturas em ASC, EB, AVT e MC” 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

http://www.eselx.ipl.pt/eselx/downloads/eventos/docpmj.pdf
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TEATRO 

Pedro Páramo 

Até 12 de outubro –  Teatro Meridional 

“O Teatro Meridional, dando continuidade a uma das suas linhas de trabalho de elei-

ção - criação de novas dramaturgias baseadas em adaptações de textos não teatrais 

-, irá partir, neste caso, duma obra que Gabriel Garcia Marquez reconheceu ser o 

caminho literário que procurou para os seus livros.”  

Custo: 10€/ Estudantes 7€ | Saber mais aqui 

Haikus 

Até 30 de setembro - Teatro Turim, Benfica 

“E se a nossa vida fosse um jogo? Se solucionar problemas fosse como resolver li-

nhas num jogo de Tetris? Se o acumular de peças mal posicionadas fosse os nossos 

erros e infortúnios que conduzem para o inevitável Game Over?Um espectáculo de 

comédia, spoken word e mentalismo onde o espectador é peça fundamental.”  

Custo: 10€ | Saber mais aqui 

Festival Jovens Músicos 

24 de setembro –  Fundação Calouste Gulbenkian 

“Para além da Orquestra Gulbenkian, que estará presente na Grande Final do Prémio 

Jovens Músicos 2014 e no Concerto de Gala do “Jovem Músico do Ano”, juntam-se 

ao evento os músicos do estágio Gulbenkian para Orquestra, o grupo de percussão 

Drumming, a Camerata Nov’Arte, a Camerata Atlântica e laureados de anteriores 

edições do Prémio Jovens Músicos.”  

Custo: Entrada livre€ | Saber mais aqui 

FESTIVAL 

http://www.teatromeridional.net/index.php/pedro-paramo
http://www.teatroturim.com/wp-content/uploads/2014/08/GAME-OVER.jpg
http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Agenda/Musica/Concerto?a=4885?emailcrm=20140912
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Fala-me em português - Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portu-

guesa  

Castelo de São Jorge 

21de setembro - 1ª Tertúlia: Diz-me por música 

“No ano das comemorações dos oitocentos anos da Língua Portuguesa, as Tertúlias 

de Outono do Castelo de S. Jorge, associando-se a este tema, organizam as tertúlias 

com um leque alargado de convidados que utilizam a língua portuguesa não só como 

instrumento de comunicação como também de vida.”  

Custo: Gratuito (mediante inscrição) | Saber mais aqui 

TERTÚLIA 

CINEMA 

12 anos Escravo 

Centro Cultural Olga Cadaval 

“Filme baseado na extraordinária história verídica da luta de um homem pela sobre-

vivência e liberdade. Na pré-Guerra Civil dos Estados Unidos, Solomon Northup, 

um homem negro livre de Nova Iorque, é raptado e vendido como escravo. Enfren-

tando a crueldade, mas também momentos de inesperada bondade, Solomon luta não 

só para se manter vivo, mas para preservar a sua dignidade. Após 12 anos de uma 

odisseia inesquecível, Solomon conhece um abolicionista do Canadá que vai mudar 

para sempre a sua vida.” 

Custo: 3€ | Saber mais aqui 

http://castelodesaojorge.pt/tertulias-de-outono-no-castelo-2/
http://www.cm-sintra.pt/calendario-de-eventos-cultura/icalrepeatdetail/2014/09/28/1451/1/exibicao-do-filme-12-anos-escravo-no-centro-cultural-olga-cadaval
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POEMA 

No Caminho, com Maiakovski  

Na primeira noite eles se aproximam 

e roubam uma flor 

do nosso jardim. 

E não dizemos nada. 

Na segunda noite, já não se escondem: 

pisam as flores, 

matam nosso cão, 

e não dizemos nada. 

Até que um dia, 

o mais frágil deles 

entra sozinho em nossa casa, 

rouba-nos a luz, e, 

conhecendo nosso medo, 

arranca-nos a voz da garganta. 

E já não podemos dizer nada.  

Eduardo Alves da Costa  

http://www.culturabrasil.org/caminhocomaiakovski.htm

