
“As Jóias em 2208” 
Workshop para crianças  

dos 6 aos 10 e dos 10 aos 13 anos.
25 de Outubro e 22 de Novembro das 10h-17h
Inês Nunes e Rita Ruivo contam histórias através das 
jóias e convidam os participantes a imaginar e conceber 
uma jóia para o ano 2208. 

Inscrições pelos tlms. 91 991 42 83 e 96 990 46 79.
Lugares Limitados.

“Jóias Reais” - Debate de Encerramento
29 de Novembro pelas 15h, 

Isabel Silveira Godinho Directora do Palácio 
Nacional da Ajuda, Cristina Filipe e Lúcia 

Abdenur convidam Luísa Penalva (Historia-
dora de Joalharia, MNAA), Rui Galopim de 

Carvalho (Gemólogo), Cristina L. Duarte 
(Socióloga) e Raul Boino Lapa (Antro-

pólogo), a trocar impressões e parti-
lhar visões sobre o projecto expo-
sição Jóias Reais e este reencontro 
de culturas através da jóia. Moderado 
por Rui Afonso Santos (Historiador 
de Arte e Design). Entrada livre.

«Jóias Reais - Joalharia Contemporânea Luso-
Brasileira», com curadoria a cargo de Lúcia 
Abdenur e Cristina Filipe, foi concebido para inte-
grar as comemorações oficiais dos 200 anos da 
transferência de D. João e da Família Real Portu-
guesa para o Brasil em 1808. Esteve patente de 
13 de Março até 18 de Maio de 2008, no Museu 
Histórico Nacional no Rio de Janeiro, e terá agora 
a sua segunda apresentação no Palácio Nacional 
da Ajuda em Lisboa, a partir de 17 de Outubro até 
30 de Novembro de 2008. 
Esta iniciativa estabelece um intercâmbio cultural 
e artístico, entre o Brasil e Portugal, e proporciona 
a troca e a fusão de várias referências históricas e 
criativas de ambos os países. Pretende-se, deste 
modo, confrontar duas épocas e duas culturas bem 
como, construir uma ponte não só entre o passado 
e o presente mas também, entre os dois grupos de 
artistas representantes das duas culturas em foco 
nas comemorações. 
Cada par de artistas, um brasileiro e um portu-

guês, trabalhou a partir de uma jóia ou objecto 
do século XVIII e início do século XIX, referente 
à época do reinado de D. João. Artistas portu-
gueses participantes: Alexandra Serpa Pimentel, 
Ana Albuquerque, Artur Madeira, Carla Castiajo, 
Diana Silva, Dulce Ferraz, Filomeno Pereira de 
Sousa, Hugo Madureira, Inês Nunes, Inês Sobreira, 
João Martins, Leonor Hipólito, Madalena Avellar, 
Manuel Vilhena, Manuela de Sousa, Margarida 
Matos, Marilia Maria Mira, Nininha Guimarães dos 
Santos, Rita Faustino, Rita Ruivo, Susana Beirão, 
Teresa Milheiro, Tereza Seabra e vandanuno. 
Artistas brasileiros participantes: Ana Videla, 
Antônio Breves, Aglaíze Damasceno, Bárbara de 
Crim V., Bia Saade, Cathrine Clarke, Dirceu Krepel, 
Dulce Goettems, Elizabeth Franco, Francisco Garcia, 
Jeanine Geammal, Key, Letícia Costa, Lívia Canuto, 
Mana Bernardes, Maura Toshie, Marcius Tristão, 
Paula Mourão, Regina Boanada, Rudolf Ruthner, 
Valéria Tupinambá, Vanessa Alcantara, Virgínia 
Moraes e Willian Farias.

Exposição | Palestras | Workshops
16 de Outubro até 30 de Novembro de 2008
Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa
Curadoras  Cristina Filipe e Lúcia Abdenur 

Fotografia: C. B. Aragão | Jóia: Inês Nunes
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Exposição de 17 de Outubro até 30 de Novembro de 2008
Horário: 10h - 13h (última entrada às 12h30) 14h - 17h (última entrada às 16h30, visita apenas ao piso térreo)
O Museu encerra à 4a feira.
Palácio Nacional da Ajuda  | 1349-021 Lisboa | tel. (+351) 21 363 70 95 | 21 362 29 34

Acção Educativa
“Dois a Dois”- Visitas Guiadas.
25 de Outubro e 22 de Novembro pelas 15h, 
Cristina Filipe convida alguns dos artistas parti-
cipantes para falarem das suas obras e do seu 
processo criativo ao longo do Projecto Jóias 
Reais. Entrada livre.



Workshop
“Construindo 
Percursos - Mudanças 
e Permanências”
Cidda Siqueira Designer de 

Jóias, Graduada em Moda, Pós-

Graduada Lato Sensu em Educação 

Estética, Mestre e doutoranda 

em Design / Tecnologia, Educação e 

Sociedade pela PUC-Rio.

Palácio Nacional da Ajuda e Ar.Co
17, 18 e 19 de Outubro de 2008, 10h - 17h.

O Workshop procura incentivar o exercício de 
“pensar” a jóia enquanto “objecto de arte” e “objecto 
de consumo”, entre as mudanças e as permanências 
ao longo da História, ajudando os participantes 
a tomar consciência da singularidade da “jóia” e 
ampliando os seus processos de criação. Lugares 
Limitados. Inscrições pelo tlm. 91 239 20 15.

Palestra
A Transferência da Corte Portuguesa 
para o Brasil - A Sociedade em 
Transformação.
Vera Tostes, Directora do Museu Histórico 

Nacional no Rio de Janeiro

Palácio Nacional da Ajuda
16 de Outubro de 2008, 17h
Inscrições pelo tlm. 91 239 20 15

D. João, como Príncipe Regente, 
ao saber da invasão de Portugal 
pelas tropas francesas, tomou a 
decisão de trazer para o Brasil a 
capital do Reino. 
A transferência da corte portu-
guesa para o Brasil em 1808, 
sendo um acontecimento singular 
na História Universal, permitiu 
manter intacto o poder soberano 
dos Bragança em Portugal.
É inegável a transformação que se 
processou no Brasil, em especial na cidade 
do Rio de Janeiro, onde a corte permaneceu 
até 1821.
A presença da corte no Rio de Janeiro alterou o pano-
rama do quotidiano da cidade e expandiu o traçado 
urbano introduzindo novos estilos arquitectónicos. 
Com a abertura dos portos a novos europeus, foram 
introduzidos na sociedade hábitos cosmopolitas até 
então desconhecidos. Confeitarias, bares, salões 
de jogos, livrarias, cabeleireiros, e uma profusão 
de novos elementos na indumentária, mudaram os 
hábitos e a aparência dos habitantes.

Entre saraus, festas, representações teatrais, a vida 
política, social e cultural apresenta-se de tal forma 
que altera para sempre os modos de um vilarejo 
provinciano para uma sociedade de hábitos sofis-
ticados. 
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Palestra
A Jóia na Cultura 
Brasileira
Angela Andrade, Directora 

Executiva da AJORIO 

– Associação dos Joalheiros e 

Relojoeiros do Estado do Rio de 

Janeiro

Palácio Nacional da Ajuda
16 de Outubro de 2008, 18h
Inscrições pelo tlm. 91 239 20 15

A palestra abordará o tema da jóia 
na cultura brasileira, considerando a 
primeira como um elemento integrante 
da segunda. 
Na primeira parte, “As grandes influên-
cias”, serão focadas as principais etnias 
do Brasil enquanto formadoras do carácter 
brasileiro, quanto ao que de mais marcante 
trouxeram para a nossa cultura, no que 
respeita a jóia - objecto de adorno pessoal. 
Na segunda parte, “A jóia no Brasil”, a análi-
se será de carácter histórico, explorando cada 
época da nossa trajectória como nação, no que 
diz respeito à utilização da jóia como objecto cul-
tural - definidor do tempo e do espaço em que o 
seu portador está inserido.

D. João VI
Retrato miniatura 

Portugal, Século XIX (1801–1810). Marfim.  
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, inv. 223 Min

foto: José Pessoa (DDF/IMC)
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Palestra 
Ar.Co – Centro de Arte e 
Comunicação Visual. 17 de 
Outubro pelas 18h, Cidda 
Siqueira fará uma apre-
sentação do seu trabalho. 
Entrada livre.
www.arco.pt


