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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Prezados Senhores

Agradeço a gentileza do convite para parti_ 
cipar do coquetel de abertura da exposição "PORTUGAL NA ABER 

^.TURA DO MUNDO", oportunidade em que parabenizo a iniciativa 
'"da promoção de tal evento, através do qual poderemos conhe - 
cer importantes aspectos culturais de Portugal.

Cordialmente 5

NUNES
Prefeito Municipal
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Ao
Museu de Artes do Rio Grande do Sul 
Praça Barão do Rio Branco, s/n^ 
Porto Alegre (RS)
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul

CONVITE

0 Museu de Arte do Rio 
de convidar V.S§ e família 

ções do mês de Outubro.

Dia 03, às 19 horas 

Dia 08, às 10 horas

Grande do Sul tem 

para as inaugurações das
o prazer 

exposi-

- "A Figura na Obra Gráfica

- RUTH SCHNEIDER 

XXI Bienal

"Japao como Triângulo Cultural" 

Portugal na Abertura do 

Museografia de Baixo Custo"

do RS" 
Artista Selecionada

Dia 10, às 10 horas - 

Dia 15, às 19 horas - 

Dia 17, às 19 horas
Mundo"
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Brindes consulares
Corpo consular da cidaue movimenta a semana com casualidade 

de datas. Na terça-feira, às 19h, o Consulado de Portugal e o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul comandam os brindes à mostra 
“Portugal na Abertura do Mundo”, na sede do Margs. E, às 21h, na 
Sala Augusto Meyer da Casa de Cultura Mario Quintana, o Consula
do de Espanha abre a exposição de trabalhos de artista Antonio Mlr 
com vin d’honneur.
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MOSTRAS - MARGS - Arte Gráfica 
dos Anos 60, promoção do Instituto 
Goethe, nas galerias 1,2 e na Pequena 
Galeria. Até dia 6. Portugal na Aber
tura do Mundo, mostra de descobri
mentos portugueses, na Pinacoteca. 
Nas Galerias 3,4 e 5, mostra de Irineu 
Garcia, José Francisco Alves e Gau- 
dêncio FidéliSi selecionados para a 2a

Exposição Internacional de Escultu
ras Efêmeras; exposição das obras do 
acervo das pinacotecas municipais 
Rubem Berta e Aldo Locatelli, na Sala 
17, coletiva A Figura na Obra Gráfica 
do Rio Grande do Sul. No saguão, 
intervenções em xerox da artista Ruth 
Schneider, selecionada para a 21a 
Bienal Internacional de São Paulo. 
Terças a domingos, das 9h às 17h.
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Um pintor espanhol 

e cenas de Portugal
“Singular Cosmológlca” é a 

mostra de pinturas que o espa
nhol Antonio Mir inaugura, às 
21h, na Augusto Meyer da CCMQ 
(Andradas, 736). Na Alencastro 
Guimarães (Mariante, 426) será a- 
berta a Ia Mostra de Arte Infan
til, com 50 trabalhos selecionados 
de 120 inscritos, de crianças de 4 
a 14 anos. E no Margs (Pça. da 
Alfândega), “Portugal na Aber
tura do Mundo” mostra, a partir

a
iconografia portuguesa.

P

M

Antonio Mir na Augusto Meyer
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Mostra sobre Portugal 

será aberta no Margs
O Museu de Arte do Rio do século XIV; O Sentido 

Irande do Sul abre hoje, às dos Descobimentos, mos- 
Í9 horas, a exposição “Por- trando a expansão plenaté- 
tugal na Abertura do Mun- ria européia dos séculos XV 
do”, que foi organizada pela e XVI; a Cultura dos Desco- 
Comissão das Comemora- brimentos, mostrando Por
ções dos Descobrimentos tugal nos anos de 1.500, co- 
Portugueses. A promoção é mo intercomunicador da 
do Consulado de Portugal Europa; e O Encontro dos 
em Porto Alegre e reúne 138 Mundos, afirmando os prin- 
painéis e reproduções foto- cípios dos Mundos Abertos, 
gráficas da iconografia por- a circulação européia e o pa- 
tuguesa e estrangeira sobre pel determinante de Portu- 
os descobrimentos. A mos- gal na balança da Europa 
tra permanece no local até e do Mundo.
17 de novembro.

“Portugal na Abertura do 
Mundo” está dividida em 
quatro partes. A Idade dos 
Mundos, com um panorama 
das diferentes civilizações



•J1 -' n •> *3l a_,<o /4wc\

. *£/..
FèfAft« <L ÇjDxai

Aas:.» ■- Vf#,&C 5

*■ V * Í-. I

y-xmrv*mu Tg&rrr

Exposição sobre descobrimentos portugueses
O Consulado de Portugal e o Museu de Arte Cultura dos Descobrimentos, mostrando Por-

do Rio Grande do Sul (Margs) promovem a tugal nos anos de 1500, como intercomunica-
exposição Portugal na Abertura do Mundo, dor da Europa, e a última parte é Encontro dos
produzida pela Comissão das Comemorações Mundos, afirmando os princípios dos mundos
dos Descobrimentos Portugueses. A mostra abertos, a circulação européia e o papel deter-
contém 138 painéis e reproduções fotográficas minante de Portugal na balança da Europa e
da iconografia portuguesa e estrangeira sobre do mundo,
os descobrimentos.

O mesmo material apresentado na mostra 
A exposição está dividida em quatro partes: foi editado sob a forma de livro com o mesmo 

a Idade dos Mundos, com um panorama das título e fartamente ilustrado. A abertura da
diferentes civilizações do século XIV; o Senti- exposição acontece hoje, às 19h, na Pinacote-
do dos Descobrimentos, mostrando a expansão ca do Margs (Praça da Alfândega s/n°), e segue 
planetária européia dos séculos XV e XVI; a até 30 de novembro, das 9h às 19h.
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Mostras
MARGS — Nas galerias 3, 4 e 5, mos

tra Museografia de Baixo Custo, do 
arquiteto Mário Ebeling; exposição 
das obras do acervo das pinacotecas 
municipais Rubem Berta e Aldo Lo- 
catelli; nas pinacotecas 1 2 e 3, pai
néis sobre os Descobrimentos Portu
gueses; na sala 17, coletiva A Figura 
na Obra Gráfica do Rio Grande do
Sul; no saguão, intervenções 
rox da artista Ruth Schneider 
posição de obras de Di Cavalcanti, 
numa homenagem aos 15 anos de 
sua morte. Terças a domingos, das 
9h às 17h.

\

em xe- 
e ex-

'
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Mostras
MARGS — Arfe Gráfica dos Anos 60, promo

ção do Instituto Goethe, nas galerias 1, 2 e 
Pequena Galeria. Atê dia 6. Portugal na 

Abertura do Mundo, mostra de descobrimentos 
portugueses, na Pinacoteca. Nas Galerias 3,4 e 5, 
mostra de Irineu Garcia, José Francisco Alves e 
Gaudêncio Fidélis, selecionados para a 2 a Exposi
ção Internacional de Esculturas Efêmeras; exposi
ção das obras do acervo das pinacotecas muni
cipais Rubem Berta e Aldo Locatelli, na Sala 17, 
coletiva A Figura na Obra Gráfica do Rio Grande 
do Sul. No saguão, intervenções em xerox da 
artista Ruth Schneider, selecionada nara a 21a

na

- •
. Bienal Internacional de São Paulo. Terças a do

mingos, das 9h às 17h.
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DESCOBRIMENTOS - No Museu
de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) 
segue até 30 de novembro a exposição 
Portugal na Abertura do Mundo, 
duzida pela Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses. É composta por 138 pai
néis e reproduções fotográficas, dividi
dos em quatro unidades: A Idade dos 
Mundos Fechados, O Sentido dos Des
cobrimentos, A Cultura dos Descobri
mentos e o Encontro dos Mundos. 
Pode ser visitada no horário das 9h 
às 18h.

pro-
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OS DESCOBRIMENTOS 

PORTUGUESES EM DEBATE
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) realiza 

hoje, às 12h, uma avaliação da mostra Portugal na Aber
tura do Mundo que segue até o final do mês no local. 
Estarão presentes autoridades portuguesas, como secretá
rio de Estado das Comunidades Portuguesas, Luiz Manuel 
Dias da Silveira. A promoção é do Núcleo de Extensão da 
Cultura Portuguesa da PUC, sob a coordenação da pro
fessora Ione Marisa Coelho Menegolla.
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Portugal na Abertura do Mundo
materiais e do papel de Portugal 
na balança da Europa e do mun
do, a exposição abordou pontos 
fundamentais para a intensifica
ção de relações com o Rio Gran
de do Sul. Assumindo em 92 uma 
posição de destaque no Mercado 
Comum Europeu, Portugal, atra
vés do Secretário das Comunida
des Portuguesas, Manoel Felipe 
de Jesus, mantém atualmente com 
o Governador Alceu Collares 
contatos para estabelecer inter
câmbio cultural, comercial e 
econômico.

Juntamente com o Nücleo de 
Extensão e Cultura Portuguesa da 
PUC, o MARGS ainda realizou, 
em 19 de novembro, uma avalia-

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul recebeu, 
de 16 a 30 de novembro, 

a exposição “Portugal na Aber
tura do Mundo”, um conjunto de 
138 painéis e reproduções foto
gráficas retratando os descobri
mentos portugueses. A mostra, 
que já percorreu capitais como 
Lisboa, Washington, Brasília e 
Rio de Janeiro, é dividida basica
mente em quatro unidades: A Ida
de dos Mundos Fechados; O Sen
tido dos Descobrimentos; A Cul
tura dos Descobrimentos e O En
contro dos Mundos. Em Porto 
Alegre, nos fins de semana du
rante a Feira do Livro, “Portu
gal na Abertura do Mundo” che
gou a atingir um público aproxi- ção do evento, contando com a 
mado de três mil pessoas por dia. presença do Cônsul de Portugal, 

Ao tratar da circulação eu- Luis Manoel Dias da Silveira. ♦ 
ropéia e planetária das novidades (A.C.)


