
 

 

SUOR FRIO 
Exposição temporária 
 

Até 21 novembro 2021 

Museu e Igreja de São Roque 
 

 

 

 

A exposição polinucleada Suor Frio apresenta joalharia contemporânea, mas também 

performance, escultura, fotografia e filme. Promovida no âmbito da Iª Bienal de 

Joalharia Contemporânea de Lisboa, esta mostra não procura contrastes, mas sim 

enquadramentos, como se as obras contemporâneas fossem parte integrante dos 

lugares onde estão expostas, que por sua vez ampliam o seu sentido. 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
 

 

 

Visitas guiadas à exposição  
Participação individual - Quartas-feiras às 13h | Sábados às 16h30 

Grupos organizados - Terça-feira a domingo; entre as 10h e as 12h, e as 13h30 e as 18h 

 

Max. 15 participantes por visita 

 

 

 

Coroa preciosa 
Exposição - 7 e 8 outubro, quinta e sexta-feira, 10h-18h  

Colóquio – 7 outubro, quinta-feira, 18h-20h 

 

Exposição, na Igreja de São Roque, da Coroa de Nossa Senhora de Fátima, e colóquio 

com Marco Daniel Duarte, Rui Galopim de Carvalho, Jorge van Zeller Leitão, Aura 

Miguel e António Filipe Pimentel, com moderação de Madalena Braz Teixeira. 

 

Entrada livre 

 

 



Conversas entre curadores e artistas  
16 outubro, sábado, 15h 

30 outubro, sábado, 15h 

 

As conversas com os artistas vão focar-se na criação artística como resposta, na 

primeira pessoa, aos tempos do confinamento, em particular na sua relação com o 

corpo, o medo e a proteção, bem como noutras obras da exposição e no modo como 

vêem os desafios dos novos tempos na interseção da criação artística e da vida, tanto 

na perspetiva dos seus percursos pessoais como das inquietações e expectativas que 

partilhamos em sociedade. 

 

Max. 30 participantes por sessão 

 

 

 

Visitas guiadas com os curadores, Cristina Filipe e Pe. João  

Norton SJ 
23 outubro, sábado, 15h 

13 novembro, sábado, 15h 

 

As visitas guiadas ao núcleo expositivo de São Roque da 1ª Bienal de Joalharia 

Contemporânea de Lisboa compreendem uma introdução ao tema da exposição – 

Corpo Medo Proteção – e uma proposta de olhar sobre as obras em exposição, em 

contexto museológico, e na sua relação com os espaços do Museu de São Roque, 

como com o da Galeria de Exposições Temporárias, e as opções do design expositivo. 

Os curadores deter-se-ão, cada um, em duas obras na igreja, e em seguida o grupo 

irá dividir-se em dois turnos, acompanhados por João Norton na visita à galeria e por 

Cristina Filipe na visita ao museu. A duração da visita é de cerca de 1h30. 

 

Max. 15 participantes por visita 

 

 

 

Ateliers para famílias com crianças 
Sábados às 10h 

 

Para famílias com crianças dos 6 aos 12 anos haverá um conjunto de atividades em 

que se explorará um aspeto marcante na história da joalharia – a proteção física e 

espiritual – e debater qual o seu sentido no século XXI. Vamos também olhar para a 

relação entre as obras de arte e o contexto em que são expostas. Aos sábados, pelas 

10h, teremos sempre uma atividade nova, a partir de diferentes obras da exposição. 

 

 

2 Out - Rui Chafes | Capela do Santíssimo Sacramento  

9 Out - Manuela de Sousa | Altares dos Santos Mártires  



16 Out - Ramon Puig Cuyas | Tábuas de São Roque  

23 Out - Pilar Andaluz | Maqueta de D. Leonor e Casamento de Santo Aleixo  

30 Out - Ted Noten | Galeria de Exposições Temporárias  

6 Nov - Bernhard Shobinger | Museu de São Roque / Núcleo da Companhia de Jesus 

13 Nov - Salomé Lamas | Capela de São João Baptista  

20 Nov - Zélia Nobre | Núcleo de Arte Oriental  

 

Max. 15 participantes por visita 

 

 

 

 

 

 

Participação gratuita mediante marcação prévia (para o colóquio e exposição Coroa Preciosa 

não é necessária marcação prévia). 

Participação mediante cumprimento das orientações da DGS. 

 

 

Informações/inscrições 
Serviço de Públicos e Desenvolvimento Cultural 

Direção da Cultura 

T: 21 324 08 69 | 87 | 89 

culturasantacasa@scml.pt  

scml.pt/cultura   

jewellerybiennale.pin.pt/exposicao-suor-frio    
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