
 

 

 

 
Janeiro 2008 – Programa de actividades 

Animação Cultural & Promoção da Leitura 
 
»»» MOSTRAS DOCUMENTAIS 
 

D. João da Câmara, Vida e Obra – mostra bibliográfica e documental que tem por 
objectivo revisitar a obra literária de D. João da Câmara (1852-1908), com destaque para a sua 
actividade como dramaturgo e jornalista. Apesar do valor literário desta obra, há um enorme 
desconhecimento da importância de D. João da Câmara para o teatro e o jornalismo portugueses. 
O centenário da sua morte constitui, portanto, uma excelente oportunidade para recuperar e 
divulgar as peças de D. João da Câmara, o sucesso que teve na época, bem como a sua brilhante 
actividade como jornalista. A mostra reúne documentação (livros, periódicos, outros documentos) 
proveniente das colecções da Hemeroteca, de outras bibliotecas municipais e de particulares. 
Local: Átrio e Escadaria da Hemeroteca. 
Data: Inauguração: 2 Janeiro. Em exibição ate 31 de Janeiro.  
 

»»» CONFERÊNCIAS 
 

D. João da Câmara, 100 Anos Depois (1908-2008) – ciclo de conferências 
 

1.ª Conferência 10 Janeiro, 18 horas 
D. João da Câmara, Jornalista, por António Valdemar (Diário de Notícias) ac 
 

2.ª Conferência 17 Janeiro, 18 horas 
D. João da Câmara, Romancista Histórico e Poeta, por Ernesto Rodrigues (UL/FL) ac 
 

3.ª Conferência 24 Janeiro, 18 horas 
D. João da Câmara e o desenvolvimento dos caminhos-de-ferro oitocentistas, por Jorge 
Trigo (CML/HML)  
 

4.ª Conferência 31 Janeiro, 18 horas 
D. João da Câmara, Dramaturgo, por Ivo Cruz (Investigador e Historiador do Teatro) ac 
 

Local das conferências: Sala do Espelho da Hemeroteca 
 

»»» DIGITAL 
 

Hemeroteca Digital – Conteúdos Digitais 
Disponibilizará na Internet alguns conteúdos informativos e documentos relacionados com esta 
efeméride, como, por exemplo, textos jornalísticos, uma nota biográfica, os livros que os 
investigadores e leitores poderão encontrar nas bibliotecas municipais de Lisboa de e sobre D. 
João da Câmara, entre outros recursos informativos, como sítios e blogues. Um manancial de 
dados e informações, agora à distância de um simples clique em http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/  
 

 


