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santo antónio

30 e 31 Maio
Festa dos Tronos
de Santo António
Ruas da Cidade
Entrada Livre

30 Maio
a 4 Julho
Grande Trono
de Santo António
Largo de Santo António da Sé,
Museu de Lisboa – Santo António
Entrada Livre
O Museu de Santo António, inaugurado em 1962 e reaberto no ano
passado, propõe, através de várias
actividades, a recuperação de um dos
muitos cultos que foram feitos ao Santo ao longo da história: a construção
de tronos de Santo António.
A partir de dia 30 de Maio um trono
de Santo António com mais de dois
metros de altura irá erguer-se em
pleno largo de Santo António, onde
se situam o museu e a Igreja de Santo
António, lugar que foi outrora a casa
onde nasceu Fernando de Bulhões.
A decoração deste trono será realizada numa acção conjunta do Serviço
Educativo do Museu de Lisboa e da
Igreja de Santo António.

O núcleo de Santo António do Museu
de Lisboa lança o desafio às famílias,
associações e colectividades. Foram
disponibilizadas estruturas de tronos,
para levantamento, decoração e exposição nas portas, nos dias 30 e 31
de Maio. Será desenhado um mapa
indicativo dos lugares onde estão
expostos os tronos. Posteriormente,
será criado um roteiro para publicação
com a identificação dos participantes
e um registo fotográfico.

30 Maio
a 9 Junho
Percurso do
Museu ao vale
de Santo António
Museu de Lisboa –
Santo António, 14h
Percurso até à Igreja do Vale de
Santo António (duração 2h)

Entrada Livre
Sujeito a marcação prévia: t 21 751 3214 / 15

Junho
Santo António
– de Popular a
Contemporâneo
Espaço A Arte da Terra,
11h às 20h
Entrada Livre
Um dos vultos maiores da cultura em
geral e da igreja em particular, desde
há muito que a sua influência se faz
sentir no seio das comunidades artísticas especialmente desde o século
XVI. Lisboa, cidade que o viu nascer
em 15 de Agosto de 1195, assim como
Fernando Bulhões, tem-lhe dedicado
atenção especial em todas as vertentes, conferindo-lhe, além do culto
como Santo Popular, uma contemporaneidade invulgar. A escassos metros
da casa onde nasceu Santo António e
junto à Catedral, o Espaço A Arte da
Terra dedica-se à cultura portuguesa
e apresenta a XIV exposição sobre
Santo António em parceria com o
Museu de Lisboa – Santo António, que
integra centenas de obras únicas de
uma centena de artistas convidados
de diferentes gerações e correntes, de
norte a sul de Portugal.
www.aartedaterra.pt
Promotor: A Arte da Terra

