
 

 
CASA DA ACHADA - CENTRO MÁRIO DIONÍSIO 

http://www.centromariodionisio.org/ 
 
 
MORADA 
Rua da Achada, n.º 11 
1100-004 - Lisboa 
 
HORÁRIO DE ABERTURA 
Segunda-feira, quinta e sexta – das 15h às 20h 
Sábado e Domingo – das 11h às 18h 
 
Entrada gratuita no espaço e em todas as sessões 
 
 
 

PROGRAMA DE FEVEREIRO DE 2012 
 

 
EXPOSIÇÃO 
 
SONHAR COM AS MÃOS 
O desenho na obra de Mário 
Dionísio 
 
Até 20 de Abril de 2012 
 
Os desenhos, na sua maioria dos anos 40 e 50, 
são de várias dimensões, suportes e técnicas: 
retratos e auto-retratos, paisagens, cenas de 
trabalho, figuras, maquetes de murais, esboços de 
quadros, etc. 
Os desenhos de Mário Dionísio foram 
restaurados para esta exposição , com 
curadoria de Paula Ribeiro Lobo , com apoio 
da Fundação Montepio , e também do 
Departamento de Conservação e Restauro 
da FCT/UNL e do AHU . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LEITURAS, PALESTRAS E CONVERSAS 
 
CICLO A PALETA E O MUNDO 
III 
 
Segundas-feiras, 18h30 
 
 
Leituras semanais, com projecção de imagens de 
textos, sobre arte contemporânea, a partir de 
obras citadas em A Paleta e o Mundo de Mário 
Dionísio. 
 
Para saber mais sobre a obra ver aqui: 
http://centromariodionisio.org/paleta_mundo_1_e
dicao.php 
 
 
 
 
 
 
MÁRIO DIONÍSIO, ESCRITOR E OUTRAS COISAS MAIS 
O desenho na obra de Mário Dionísio 
com Paula Ribeiro Lobo 
 
Sábado, 18 de Fevereiro, 16h00 
 
 
2.ª sessão de uma série com periodicidade mensal 
sobre Mário Dionísio e a sua obra. 
Palestra com Paula Ribeiro Lobo , curadora 
da exposição de desenhos de Mário Dionísio, 
‹‹Sonhar com as mãos›› 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCONTRO DE GRUPOS DE LEITURA 
Contar, escrever e ler – quando apetece e quando há com 
quem 
 
Sexta-feira, 10 de Fevereiro, 15h00 
 
Um novo livro escrito por Filomena Marona 
Beja, Jacinto Lucas Pires e Miguel Castro Caldas, 
com os grupos de leitura do Centro Polivalente de 
S. Cristóvão, Centro Social da Sé e Recolhimento 
de S. Cristóvão, ilustrado por Pierre Pratt, 
Bárbara Assis Pacheco e José Smith Vargas – e 
cada um conta como foi. 
Uma nova biblioteca para todos na Casa da 
Achada. O que se pode ler. Como se servir dela. 
 
 
 
 
LIVROS DAS NOSSAS VIDAS 
Peregrinação de Fernão Mendes Pinto 
 
Quinta-feira, 16 de Fevereiro, 18h00 
 
21.ª sessão de uma série com periodicidade 
mensal, a partir de livros e autores referidos por 
Mário Dionísio num depoimento sobre «Os livros 
da minha vida». 
Maria Alzira Seixo  fala de Peregrinação de 
Fernão Mendes Pinto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINEMA 
 
CICLO RIR UMA VEZ POR SEMANA 
 
Segundas-feiras, 21h30 
 
Em tempos sombrios como estes que vivemos, rir é já alguma coisa. Dá vontade, às 
vezes. Servirá para alguma coisa? Há várias maneiras de rir. E os filmes cómicos não 
fazem todos rir da mesma maneira. Os que escolhemos para primeiros três meses de 
2012, além de fazerem rir, fazem pensar. No modo como vivemos, na sociedade em 
que vivemos, e até nos instrumentos para a transformar. E é para isso que lá estarão 
Charlot, Buster Keaton, os Irmãos Marx, Totó, Tati, Jerry Lewis, Woody Allen, 
Moretti e outros mais. Uns são filmes ‹‹clássicos›› mesmo, outros são menos 
conhecidos, realizados entre os anos 20 e os anos 80 do século XX - mais de meio 



século separa A quimera do ouro de A missa 
acabou -, que talvez nos mostrem que a ‹‹crise›› 
vem de longe... 
E pensámos nos de menos idade. Há filmes para 
todos nas segundas-feiras das ‹‹férias›› escolares. 
Entre os filmes de que Mário Dionísio falou (e 
que originam um ciclo há dois anos) estão filmes 
de grandes cómicos - Chaplin e Tati, pelo menos 
estes - de quem já apresentámos obras noutros 
ciclos. 
Mas - porque nos queremos rir a valer ao menos 
uma vez por semana - grandes realizadores vão 
passar por aqui pela primeira vez. 
 
Segunda, 6 de Fevereiro às 21h30 
E NÃO SE PODE EXTERMINÁ-LO? 
de Solveig Nordlund e Jorge Silva Melo 
1979, 120 min. 
 
Segunda, 13 de Fevereiro às 21h30 
A MISSA ACABOU  
de Nani Moretti 
1985, 94 min 
 
Segunda, 20 de Fevereiro às 21h30 
O HOMEM DA MANIVELA 
de Edward Sedgwick 
1928, 69 min.  
  
Segunda, 27 de Fevereiro às 21h30 
GANGSTERS FALHADOS 
de Mario Monicelli 
1958, 108 min.  
 
 
OFICINAS 
 
2ª OFICINA DE DESENHO 
a partir da exposição ‹‹Sonhar com as mãos – o desenho na 
obra de Mário Dionísio›› 
 
Oficina de desenho de técnicas mistas  – 
lápis, grafite, carvão, pincéis, canetas, aguarelas -, 
com a orientação de Carla Mota. 
 
A partir dos 6 anos. Número máximo de 
participantes: 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUTRAS ACTIVIDADES 
 
EXPOSIÇÃO ‹‹MÁRIO DIONÍSIO – VIDA E OBRA›› 
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COIMBRA 
 
De 2 de Fevereiro a 15 de Março 
 
A exposição Mário Dionísio - Vida e Obra 
que esteve patente na Casa da Achada - Centro 
Mário Dionísio durante 5 meses, entre 25 de 
Abril e 25 de Setembro de 2011, foi concebida 
para ser itinerante. 
  
É constituída por 13 painéis biográficos, sendo 
complementada por várias cópias de documentos, 
fotografias, imagens e outros objectos. 
 
Organização: Centro de Documentação 25 de 
Abril da Universidade de Coimbra e Casa da 
Achada – Centro Mário Dionísio. 
Apoios: Centro de Estudos Interdisciplinares do 
Século XX, Universidade de Coimbra, Câmara 
Municipal de Coimbra e Biblioteca Municipal de 
Coimbra. 
 
Ver mais sobre a exposição: http://centromariodionisio.org/exp_vida_e_obra.php 
 
 
 
BIBLIOTECAS 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA  
A Biblioteca Pública da Casa da Achada-Centro Mário Dionísio, com mais de 4000 
volumes de literatura, arte, filosofia, história, ciência, livros infantis e juvenis, etc. e 
algumas centenas de publicações periódicas pode ser consultada durante as horas de 
abertura. 
  
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
O Centro de Documentação, constituído pelo arquivo Mário Dionísio e pela sua 
biblioteca e de Maria Letícia Clemente da Silva (mais de 6000 volumes e mais de 200 
publicações periódicas) pode ser consultado mediante marcação. Catálogo on-line. 
 


