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 FECHAMOS PARA ABRIR NOVAS PORTAS A Casa Fernando Pessoa está em remodelação mas a programação continua.

C A S A F E R N A N D O P E S S O A . P T

JAN
FEV
‘20

18 JAN e 22 FEV Sáb. às 11h

Quando vejo esta Lisboa
Visita com interpretação em Língua Gestual Portuguesa

Largo de São Carlos (ponto de encontro)

PROGRAMA EDUCATIVO ·  PERCURSOS 

4 FEV Ter. às 19h 
Clube dos Poetas Vivos
Ana Paula Inácio
Átrio do Teatro Nacional D. Maria II

CONVERSAS E LEITURAS

13 FEV Qui. das 10h às 18h

Novos Estudos Pessoanos 
Ponto de Situação
Auditório do Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva

COLÓQUIO 

27 FEV Qui. às 18h30

Aula de Poesia Mundial
Rosalía de Castro por Ângela Fernandes
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa

BIBLIOTECA PARTICULAR DE FERNANDO PESSOA



 JAN
FEV
‘20

C O N V E R S A S  E  L E I T U R A S

Clube dos Poetas Vivos
Ana Paula Inácio 
4 FEV
Terça às 19h · Duração 70’ 
Entrada livre (sujeita à lotação da sala) 
Átrio do Teatro Nacional D. Maria II

Uma terça-feira por mês, Teresa Coutinho chama 
público e poetas à entrada do Teatro Nacional  
D. Maria II. Ana Paula Inácio, de poemas raros  
e raras aparições públicas, vem para uma conversa  
próxima pontuada pela leitura de poemas por 
actores da casa. Encontro marcado no átrio  
do Teatro — ao Rossio, a 30 minutos a pé  
da Casa Fernando Pessoa.

C O L Ó Q U I O 

Novos Estudos Pessoanos 
Ponto de Situação 
13 FEV
Quinta das 10h às 18h  
Entrada livre (sujeita à lotação da sala) 
Auditório do Museu  
Arpad Szenes - Vieira da Silva 
Praça das Amoreiras, 56

Em Fevereiro de 2017, investigadores dedicados 
a Fernando Pessoa reuniram-se na Fundação 
Calouste Gulbenkian para o mais recente 
Congresso Internacional sobre o escritor. Desde 
então, anualmente, nessa altura, a Casa Fernando 
Pessoa procura que se faça um ponto de situação 
do novo conhecimento nesta área. Descobertas 
recentes, novas leituras, publicações em curso  
são apresentadas e debatidas, actualizando-se  
em público a investigação sobre a biografia  
e a escrita de Pessoa. 

Antes da reabertura da Casa Fernando Pessoa  
ao público, fazemos este encontro na vizinhança, 
no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva,  
no jardim das Amoreiras — a 16 minutos a pé  
da Rua Coelho da Rocha, onde viveu Pessoa. 

B I B L I O T E C A  P A R T I C U L A R  
D E  F E R N A N D O  P E S S O A

Aula de Poesia Mundial
Rosalía de Castro 
por Ângela Fernandes
27 FEV
Quinta às 18h30 · Duração 90’ 
Entrada livre (sujeita à lotação da sala)
Anfiteatro técnico de cozinha 
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa 
Rua Saraiva de Carvalho, 41

Poeta numa língua minoritária e irmã do 
português, Rosalía de Castro era galega. Fernando 
Pessoa tinha na sua biblioteca particular livros 
publicados em oito línguas diferentes. A próxima 
Aula de Poesia Mundial é sobre Rosalía de Castro, 
mulher que viveu antes de Pessoa, escreveu em 
castelhano e galego. 

Ângela Fernandes, professora na Faculdade  
de Letras da Universidade de Lisboa, apresenta  
ao público a autora de Follas Novas — livro que 
reúne poemas de Rosalía de Castro. O exemplar 
que pertenceu a Pessoa vai estar exposto, neste 
fim de dia. Na primeira aula de 2020, estamos 
ainda na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, 
a 3 minutos a pé do número de 16, da Rua Coelho 
da Rocha, onde estão guardados os restantes 
livros da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa.

Fora  
de portas 

A Casa Fernando Pessoa é a casa que foi habitada pelo escritor nos últimos 15 anos de vida. Fica em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique. Está temporariamente fechada ao público. 
Morada Rua Coelho da Rocha, 16 · Campo de Ourique · 1250-088 Lisboa · Portugal · EMail info@casafernandopessoa.pt · Geral (+351) 213 913 270 · Biblioteca (+351) 213 913 276 · Serviço Educativo (+351) 213 913 278
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Q uem passar no início deste ano  
novo pela Rua Coelho da Rocha,  
em Campo de Ourique, vai poder  
ver que as obras da Casa Fernando 

   Pessoa estão a entrar na última  
fase. Os grandes andaimes foram retirados.  
A fachada está pintada de fresco. O túnel  
que leva ao restaurante — e que levará à nova 
entrada da Casa — tem agora a inclinação  
que dá autonomia de acesso a pessoas com 
mobilidade condicionada. 

Quem passa na rua, verá um edifício que  
em breve poderá reabrir as portas. 

Em breve, aqui haverá uma nova exposição 
sobre Pessoa, um novo auditório, uma nova 
biblioteca. Em breve.

Por enquanto, do lado de dentro, os trabalhos 
continuam. Depois da obra civil, passamos 
agora à instalação da nova museografia, ou seja, 
passamos à construção e montagem de móveis  
e expositores, equipamento técnico, luzes  
e colunas de som. Fazemos ensaios com textos 
de parede e com as legendas de cada peça.

É a nova exposição que está a ser preparada  
que nos vai permitir mostrar documentos  
e objectos de Pessoa de forma mais expandida,  
e que trará para o espaço do museu os livros  
da sua biblioteca particular. Ao longo das novas 
salas, iremos contar as histórias sobre a vida  

de Pessoa no apartamento do 1º andar direito  
deste edifício, sobre as ruas que cruzou  
em Lisboa, a adolescência na África do Sul,  
os companheiros de escrita e de imaginação,  
as publicações em revistas, os papéis deixados 
na arca para os que vieram depois.

Por enquanto, os trabalhos continuam na  
Rua Coelho da Rocha. E assim, os nossos 
programas são feitos em colaboração com 
outros espaços e pessoas que nos recebem.  
Em Janeiro e Fevereiro andaremos pelo Chiado 
e pela Baixa com os percursos pessoanos, 
passaremos no Rossio pelo Teatro Nacional, 
iremos até ao Jardim das Amoreiras à Fundação 
Arpad Szenes - Vieira da Silva, estaremos  
em Campo de Ourique na Escola de Hotelaria  
e Turismo. 

 A começar 2020, com a preparação da  
nova museografia em curso, já falamos mais  
de “reabertura” do que de “obras”. Falamos  
de novos livros, de investigadores e de poetas; 
da nossa acção nas novas práticas necessárias 
à escala planetária; das perguntas e dos desejos 
para a nova década.

A Casa Fernando Pessoa vai reabrir no primeiro 
semestre de 2020. Quando chegar esse dia, 
vamos querer que reabra a Casa connosco. 

Clara Riso - Directora da Casa Fernando Pessoa

A Casa  
Fernando Pessoa 
vai reabrir no 
primeiro semestre 
de 2020. Quando 
chegar esse dia, 
vamos querer que 
reabra a Casa 
connosco. 

uma nova EXPOSIÇÃO
uma nova BIBLIOTECA
um novo AUDITÓRIO

Em breve,

P R O G R A M A 
E D U C A T I V O
Mais informações e marcações: 
servicoeducativo@casafernandopessoa.pt

Percurso

Quando vejo esta Lisboa 
18 JAN e 22 FEV
Sábado às 11h · Duração 90’ 
4€ (por pessoa) · Visita com interpretação  
em Língua Gestual Portuguesa 
Inscrições: visitas@casafernandopessoa.pt 
Largo de São Carlos (ponto de encontro)

Começando no sítio onde Fernando Pessoa 
nasceu, no Largo de São Carlos, vamos percorrer 
várias ruas na zona da Baixa e do Chiado.  
Ao longo do percurso descobrem-se as lojas,  
as casas, os cafés e outros lugares que fizeram 
parte do quotidiano de Pessoa, por circunstâncias 
de família, de trabalho e de encontros de amor  
ou de amizade. Este é um passeio por Lisboa,  
pela vida e obra do poeta. No seu decorrer,  
os participantes são convidados a registar ideias, 
imagens ou detalhes, seja com o telemóvel  
ou em papel, para assim construírem um mapa 
personalizado dos lugares e das experiências  
por que passaram.Descobertas 

recentes, 
novas leituras, 
publicações  
em curso.

As casas, os cafés 
e outros lugares 
que fizeram parte 
do quotidiano  
de Pessoa.


