
                                                                       
 
 

 
COMUNICADO À IMPRENSA 

 
 

Obras do cenógrafo António Casimiro em exposição  
no Politécnico de Lisboa 

 
Lisboa, 4 de fevereiro de 2022 – O EspaçoArtes - Politécnico de Lisboa, em conjunto 
com a Escola Superior de Teatro e Cinema, irá promover um evento de celebração de 
um dos maiores cenógrafos portugueses – António Casimiro. A iniciativa contempla 
dois núcleos de exposição distintos, com curadoria de Maria da Conceição Roberto, 
que serão inaugurados no dia 8 de fevereiro: 
 

• 11h30 - Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) 
Inauguração da Exposição - “O designer da Cena” 
Conversa com alunos e antigos alunos de António Casimiro 
 

• 17h00 - EspaçoArtes – Politécnico de Lisboa (IPL) 
Inauguração da Exposição – “Janelas com vista para ...VIII Ceno Grafias” 

 
 
Esta mostra bipolarizada oferece a oportunidade de conhecer alguns dos trabalhos de António 
Casimiro. No Espaço Garrett da Escola Superior de Teatro e Cinema (Avenida Marquês 
de Pombal, 22 B, Amadora) é apresentada uma abordagem do Design de Cena, com estudos, 
desenhos e esquiços de cenários e figurinos de televisão, teatro e cinema feitos ao longo de 
quase sete décadas.  
 
No EspaçoArtes – Politécnico de Lisboa (Estrada de Benfica, nº 529) é possível rever a 
série  “Janelas com vista para lá” deste cenógrafo, bem como a sua mais recente obra criativa 
“VIII Ceno Grafias”, com oito telas em que a cor é predominante, intensa e quase olfativa e onde 
a transição entre os matizes de branco preto e cinza da anterior série se fundem numa paleta 
infinita de cores, traços e texturas, que nos abrem o horizonte para uma dimensão transcendental 
de esperança, de vida e de cor. 
 
Nascido em Lisboa, António Casimiro cursou a Escola de Artes Decorativas António Arroio e 
frequentou a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Tendo começado em meados da década 
de 50 a fazer cenários para récitas de amadores, é no final desta década de 50 que integra a RTP 
como assistente de cenografia e onde desenvolve uma assinalável carreira como cenógrafo ao 
longo de 37 anos. Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian em Roma, Milão e Paris e frequentou, em 
Florença, um curso de cenografia para televisão. Com extensa e reconhecida obra nas áreas do 
teatro, dança, televisão e cinema, António Casimiro foi professor de cenografia na Escola Superior 
de Teatro e Cinema do Politécnico e Lisboa de 1980 a 2004. 
 
As exposições podem ser visitadas de segunda a sexta-feira até 18 de março de 2022, das 09h00 
e às 12h00 e das 14h00 às 19h00.  
 
Para mais informações sobre esta e outras ofertas culturais do Politécnico de Lisboa 
consulte:  
https://agendacultural.ipl.pt/evento/exposicao-antonio-casimiro/ 



 
O Politécnico de Lisboa – www.ipl.pt  
 
O POLITÉCNICO DE LISBOA é uma instituição de ensino superior pública, que tem como missão produzir, 
ensinar e disseminar conhecimento, arte e cultura, bem como prestar serviços à comunidade nas áreas das 
artes, das ciências empresariais, da comunicação, da educação, da engenharia e das ciências da saúde.  
 
Conferindo uma formação sólida e apostando na qualidade e melhoria contínua dos seus projetos de ensino 
e investigação, o Politécnico de Lisboa representando, no presente, mais de 13.000 estudantes e 1.500 
docentes e não docentes na cidade de Lisboa. 
 
Fazem parte do Politécnico de Lisboa: 

• Escola Superior de Dança (ESD) 
• Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) 
• Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) 
• Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) 
• Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) 
• Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) 
• Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) 
• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) 

 
Espaço Artes do Politécnico de Lisboa 
 
O Espaço Artes do Politécnico de Lisboa fica localizado na Estrada de Benfica, nº529, tendo 
características que lhe conferem versatilidade para acolher diversos eventos culturais, com especial 
incidência em exposições e apresentações. O espaço é acessível a visitantes com mobilidade reduzida. 
 
 
A Agenda Cultural do IPL -  artes&cultur@politécnicolx, acessível em https://agendacultural.ipl.pt/, 
destina-se a divulgar as iniciativas culturais promovidas ou produzidas no seio do Politécnico de Lisboa, 
nomeadamente, nas unidades orgânicas que o integram ou com a sua colaboração, em particular nas 
Artes Visuais e Design, no Cinema, na Dança, na Música e no Teatro. 
 
 
 
 
 
Para mais informações contacte 
Ana Raposo 
Pró-presidente para a Comunicação Estratégica do Politécnico de Lisboa 
 
966055961 
araposo@sp.ipl.pt 
 


