
Primeira Exposição Nacional de 

Audio Vintage faz viagem no tempo 

 

 

 

Pela primeira vez profissionais e amadores reúnem-se de 
3 a 4 de Fevereiro para darem a conhecer a história do Áudio. 

 Exposição, organizada pelo Rotary Clube Lisboa Olivais, 
na Escola António Damásio, reúne dezenas de profissionais e 
amadores. 

 Receitas revertem para o apoio escolar e comunitário 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
Decorrerá de 3 a 4 de Fevereiro, na Escola António Damásio, nos Olivais, a 
primeira exposição “Audio Vintage”. 
Com o apoio da RTP, Museu da Música Mecânica, Clube Áudio Analógico de 
Portugal, Escola António Damásio e do Rotary Clube Lisboa Olivais, a 
exposição reunirá algumas dezenas de profissionais e amadores amantes de 
aparelhagens antigas como amplificadores, colunas, gira-discos, leitores de 
cassetes e CD dos primórdios destes suportes. 
Os visitantes poderão apreciar ao vivo e em cada stand as prestações áudio 
bem como dialogar com os entusiastas e assistir a palestras. 



As receitas e donativos deste evento reverterão para o apoio escolar e 
comunitário prestado pela escola onde se realiza a exposição, no âmbito dos 
acções do Rotary Clube Lisboa Olivais. 

Para Alexandre Vieira, rotário e um dos organizadores, «a exposição tem três 
grandes objectivos. Primeiro, dar a conhecer a história do áudio nas últimas 
décadas. Permitir às novas gerações o contacto  e a experiência pela primeira 
vez com os sistemas áudio que os seus pais e avôs utilizavam. Segundo, 
manter viva e diâmica a memória do passado, fundamental para que faça 
sentido o presente e o futuro do áudio. Para que possamos comparar e 
projectar. Por fim, o objectivo mais importante é angariar donativos para os 
programas de apoio escolar e comunitário quer da escola quer do movimento 
rotário». 
 Sobre o Rotary (www.rotary.com) - É uma organização humanitária, fundada 
em 1905, com mais de 1,2 milhão de associados em 34.000 Rotary Clubs em 
cerca de 200 países e áreas geográficas. Os rotários são líderes empresariais 
e profissionais que compartilham o desejo de fazer do mundo um lugar melhor 
por meio de serviços humanitários.  

 

_______________________________________________________________ 

 
 

Programa 

  
3 de Fevereiro - sábado 
 
10.00h - Abertura da exposição. 
 
13.00h / 14.30h - Almoço 
 
15.00 até às 17.00 – Palestras / Workshops: 
 
Dr. José Teixeira de Sousa - "Do analógico ao digital" 
Dr. Luís Bettencourt Moniz - "A música acalma as feras? - Uma reflexão" 
Dr. João Andrade Costa - "A relevância da música Medieval" 
 
19h - Encerramento 
 
19.30 / 20.00h - Jantar convívio - Restaurante Palmeiras - Olivais 
 
4 de Fevereiro – Domingo 

10.00h - Abertura 
 
13.00h / 14.30h - Almoço 
 
17.30 - Encerramento. 
  

 ______________________________________________________________ 

http://www.rotary.org/pt
http://www.rotary.com/


Contactos 

Organização - Rotary Clube Lisboa Olivais 

Alexandre Vieira – 96 535 19 60 

Mário Amado Gomes – 91 477 77 88 

Local 
Escola Secundária António Damásio 
http://www.esad.edu.pt/ 
Mapa: https://goo.gl/maps/w1n6AUrMMzM2 

 
Com os Melhores cumprimentos,  

Eduardo Almeida Lopes 
Rotary-Clube Lisboa-Olivais 

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B351965351960&hl=pt_PT&authuser=0
http://www.esad.edu.pt/
https://goo.gl/maps/w1n6AUrMMzM2

