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JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA

No próximo dia 25 de Abril, após o exito de 2013,  vamos de novo usufruir do espaço do Jar-
dim Botânico da Ajuda e fazer apresentações em simultâneo de diversas formas e expressões 
de arte, pelos professores, funcionários ou estudantes do ISA e amigos do Jardim Botânico. 

Vamos dedicar este dia ao público em geral, com entrada livre. Será um dia de festa com 
Cultura em Liberdade.

Se tem talento em alguma forma de arte, seja desenho, pintura, música, romance, teatro, 
cinema, dança ou acrobacia, gostaríamos de o/a convidar a participar e disfrutar deste dia 
connosco.  
 
A festa vai acontecer entre as 10h e as 18h, por todo o Jardim. 
Por favor preencha o questionário e envie-o até dia 28 de Março para os emails indicados na 
ficha de inscrição.

Sabia que há uma Professora que é retratista? e um Chefe de Divisão que toca piano? Para 
além dos que conhecemos no teatro ou a cantar…Juntemo-nos todos, com os nossos famili-
ares e/ou amigos e vamos celebrar a Liberdade!
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1. Nome do grupo ou pessoa: _____________________________________________________

2. Contactos - Email:  __________________________________ Telefone: _________________ 

 

3. Que arte gostaria de nos mostrar?_____________________________________________

4. Se a Pintura é a sua arte, envie a sua inscrição para amdevarennes@gmail.com 

4.1 Quero expor um quadro que doarei ao ISA [  ]

4.2 Quero pintar/desenhar [  ] 

4.3 Qual o horário que estaria disponível para pintar/desenhar? ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

5. Se a Música é a sua arte, envie a sua inscrição para nunofelix@isa.ulisboa.pt 

5.1 Qual o género musical? __________________________________

5.2 Especifique o que pretende mostrar ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

5.3 Em que horário? ____________________________________________________________________

 

6. Se o Teatro é a sua arte, envie a sua inscrição para nunocortez@isa.ulisboa.pt

6.1 Especifique o que pretende mostrar ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6.2 Em que horário? _____________________________________________________________________________

7. Se o seu Talento é outro, envie a sua inscrição para dalilaesanto@isa.ulisboa.pt

7.1 Especifique o que pretende mostrar e em que horário

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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