
GRANDE EXPOSIÇÃO
Abel Salazar, O Desenhador Compulsivo
10 de Junho a 27 de Julho - Galeria do Palácio (Jardins do Palácio de Cristal)
Organização: Associação para a Medicina as Artes e as Ideias (AMAI) em colaboração com a Casa Museu Abel Salazar 
 
A primeira oportunidade, no Porto, para ver os Desenhos de Abel Salazar; são cerca de 200, feitos a lápis, carvão, 
tinta-da-china, em envelopes e cartas, bilhetes postais, caixas de sapatos, folhas de carta de hoteis, retratando so-
bretudo mulheres, em cenas do quotidiano. Uma oportunidade única de ver uma das muitas facetas deste Homem, 
de extraordinárias capacidades, que foi médico, cientista, professor, artista e que viveu a maior parte da sua vida na 
cidade do Porto, onde deixou obra e o seu nome ligado para sempre. Paralelamente, decorrerão outros eventos ligados 
à exposição: uma Mostra dos Trabalhos realizados ao longo do ano, por escolas e colégios, sob a vida e obra de Abel 
Salazar; um Ciclo de Conferências, por personalidades do Porto; Aulas de Desenho, por grandes mestres da cidade; 
Cinema e Trabalhos com escolas ao longo da semana, a cargo do Serviço Educativo da BMAG. Um tributo, na cidade em 
que viveu  este médico, que dizia: “Médico que só sabe de Medicina, nem de Medicina sabe”.
 
 

IV Ciclo Cinema Infantil
Hotel Ipanema Park, 11h
ENTRADA GRATUITA PARA O FILME
Informações e Reservas: 226 079 609 ou 225 322 100
Co-produção: Associação para a Medicina, as Artes e as Ideias, Hotel Ipanema Park e Cineclube do Porto.

Antes e depois dos filmes, as crianças poderão fazer actividades alusivas ao tema do filme, e brincar num espaço só 
dedicado a eles. No final, para os interessados haverá o Buffet Alegre (almoço volante dedicado ao filme, cheio de 
coisas deliciosas, para pais e filhos). E tudo, tudo acompanhado de uma chuva de balões...
 
17 de Fevereiro - Pular a Cerca
Filme para maiores de 6 anos.   
Com a chegada da Primavera, a tartaruga Verne e os seus amigos acordam do seu sono de Inverno e descobrem que 
foi construída uma cerca enorme no meio do seu habitat natural. É então que aparece RJ, um guaxinim oportunista, 
que tenta convencê-los que a vida do outro lado da cerca é muito melhor, pois vivem lá “humanos” que só pensam em 
comer. Verne tenta manter a sua família segura do seu lado da cerca, mas acaba por ceder e desenvolver com RJ uma 
inesperada amizade. Antes e depois do filme, as crianças poderão fazer actividades alusivas ao tema do filme, e brincar 
num espaço só dedicado a eles. No final, para os interessados haverá o Buffet Alegre (almoço volante dedicado ao filme, 
cheio de coisas deliciosas, para pais e filhos). E tudo, tudo acompanhado de uma chuva de balões...
 
30 de Março -História de Uma Abelha
Filme para maiores de 6 anos.  
“Bee Movie - A História de uma Abelha” conta a história de Barry B. Benson, uma abelha que acaba de se formar na 
faculdade e está desiludida com a perspectiva de ter apenas uma escolha de carreira: fabricar mel. Um certo dia, 
Barry consegue sair da colmeia e a sua vida é salva por uma mulher, Vanessa, florista da cidade de Nova York. À medida 
que o relacionamento entre os dois floresce, Barry passa a observar o mundo dos humanos e não demora a descobrir 
que as pessoas consomem mel. Armado com essa informação, Barry dá-se conta da sua verdadeira vocação e decide 
processar a raça humana por roubar o mel das abelhas. Como resultado, homens e abelhas passam a se relacionar de 
forma diferente, uns acusando os outros, Barry vê-se no meio da confusão e terá de resolver alguns problemas bem 
fora do comum.
 
20 de Abril - Uma História de Encantar
 
18 de Maio - Alvin e os Esquilos
 
29 de Junho - O Gang do Pi
 
 

VISITAS / PASSEIOS
29 de Março - 15h00
Os Jardins de Serralves - Arq. Teresa Andresen
esta visita é um prazer para os sentidos...  uma viagem por um dos jardins mais bonitos e conhecidos do Porto e guiados  
pela Directora do Parque – Arq. Teresa Andresen, ficaremos a conhecer melhor  os segredos e os recantos deste espaço, 
por onde tantas vezes passeamos  tranquilamente...
 
12 de Abril - 15h00
Passeio pela Obra do Arq. Marques da Silva - Prof. António Cardoso
 
31 de Maio - 15h00
Casa-Museu Abel Salazar

 
Fim-de-semana

9 a 11 de Maio - Trás-os-Montes, num burrico
 
24 e 26 de Outubro - O Outono na Galiza

 
Cursos/Ateliers

5 de Julho - 17h00 - Curso e Prova de Cerveja
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AMAI - Associação para a Medicina, as Artes e as Ideias


