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Visitas/Passeios
Passeio pela Obra do Arq. Marques da Silva
12 de Abril

Começa-se com um café, num dos locais mais conhecidos da baixa portuense – Café Magestic (obra de um aluno seu).
Depois e passando pelas obras da baixa, de Marques da Silva, passearemos serenamente guiados pelo Prof. António
Cardoso, seu brilhante estudioso. O Ponto de Encontro é às 14H45 no Café Magestic (Rua de Santa Catarina), para uma
introdução à visita. O Passeio vai até à Av. dos Aliados, passando pelas obras mais emblemáticas deste arquitecto, que
marcou a cidade para sempre.
Ponto de Encontro: Café Magestic;
Condição: Ser Sócio ou Amigo da AMAI

Visita à Casa-Museu Abel Salazar
31 de Maio

Em jeito de introdução à Exposição Abel Salazar O Desenhador Compulsivo, que irá decorrer na Galeria do Palácio,
a partir de 10 de Junho, também organizada pela Associação para a Medicina, as Artes e as Ideias visitar-se-á a
Casa, hoje Museu, onde Abel Salazar viveu durante 30 anos. Uma oportunidade única para conhecer este Homem,
de extraordinárias capacidades, que foi médico, cientista, professor e artista e que também se celebrizou pela frase
“Médico que só sabe de Medicina, nem de Medicina sabe”.

Fim-de-semana
Trás-os-Montes, num Burrico
9 a 11 de Maio

Já alguma vez andou de Burro? Já viu burrinhos pequeninos?
A propósito disso, a AMAI vai passar um Fim-de-semana a Trás-os-Montes, a Miranda do Douro. Nos dias 9,10 e 11 de
Maio, iremos até lá e conhecer a AEPGA (Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino) em Atenor, para ver
este animal, em extinção e fazer um passeio através de um trilho em flor.

Cursos/Ateliers
Curso e Prova de Cerveja
7 de Junho

Todos bebem, mas quase ninguém a conhece. Mini-curso (História e Processo) a propósito da bebida mais popular do
verão. Tudo se passa numa Cervejaria, onde se vão poder ver e experimentar os segredos da Cerveja. Em colaboração
com a Cervejaria Caves da Cerveja e Unicer.

IV Ciclo Cinema Infantil
Hotel Ipanema Park, 11H00

Entrada Gratuita para o filme
Informações e Reservas: 226 079 609 ou 225 322 100
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...
Preço Buffet Alegre: até 5 anos: gratuito; dos 6 aos 12 anos: 6,5€; a partir dos 12 anos: 13€

20 de Abril - Uma História de Encantar 18 de Maio - Alvin e os Esquilos 29 de Junho - O Gang do Pi -

Filme para maiores de 4 anos

Filme para maiores de 4 anos

Filme para maiores de 6 anos

Grande Exposição
Abel Salazar, O Desenhador Compulsivo

10 de Junho a 27 de Julho - Galeria do Palácio (Jardins do Palácio de Cristal)
200 Desenhos de Abel Salazar em exposição. Paralelamente, decorrerão outros eventos ligados à exposição:
. Aulas de Desenho, por grandes mestres da cidade: 14 de Junho - Pintor José Emídio; 28 de Junho Mestre José Rodrigues (cont. em Julho)
. Cinema: 21 de Junho- Exibição do Documentário “O Pintor e a Cidade” de Manoel de Oliveira, comentado
. Mostra dos Trabalhos realizados ao longo do ano, por escolas e colégios, sob a vida e obra de Abel Salazar
. Ciclo de Conferências, por personalidades do Porto, em Julho
. 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”.

Para mais informações consulte o site www.amaieurope.org

