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Conferência Políticas Culturais 
para o Desenvolvimento

É tempo de festejar na Artemrede! 
Festejar os dez anos, esse número re- 
dondo que assinala a maturidade de 
um projeto que nasceu em 2005 com 
tanto para correr bem como mal.  
No caminho até aqui enfrentou adver- 
sidades e maus prognósticos, ganhou  
e perdeu batalhas, cresceu e encolheu, 
fez grandes avanços e alguns retroces- 
sos. Por vezes a luta pela sobrevivência 
foi dura, muita dura, quase inultra-
passável. Manteve-se em pé, no 
entanto, e recuperou fôlego, graças  
à perseverança, confiança e solidarie-
dade daqueles que o integram, que  
o defendem, que o constroem: políticos,  
programadores, técnicos, artistas,  
parceiros e, claro, a sua pequena 
equipa de trabalhadores e colabora-
dores. A Artemrede comemora o seu  
10º aniversário cheia de energia  
e ousa desenhar o caminho para os 
próximos seis anos, apresentando prio- 
ridades, projetos e ideias no seu 
Plano Estratégico para 2015-2020. 
Este documento é o resultado de 
um processo iniciado no final de 
2013, amplamente participado pelos  
membros da Artemrede e por par- 
ceiros externos, fruto de discussões, 

encontros e propostas. É uma de-
monstração de ambição e de confiança, 
mas sem abdicar da cautela necessária 
em previsões a longo prazo. 

Apresentamos, pela primeira vez, 
este Plano Estratégico e Operacional 
na Conferência Artemrede - Políticas 
Culturais para o Desenvolvimento, no 
dia 12 de Fevereiro em Almada, convi-
dando todos aqueles que se interessam 
por estes temas a pensar e debater 
connosco políticas culturais, progra-
mação e mediação, desenvolvimento 
dos territórios e das comunidades. 

Em ano de aniversário, o primeiro 
semestre promete uma programação 
especial, com a criação e estreia de 
dois espetáculos produzidos pela 
Artemrede e que materializam a apos-
ta em projetos inovadores e de ligação 
com o imaginário local: Labor#2, 
do Teatro do Vestido e Rosa-Cão, de 
Ainhoa Vidal e Pedro Gonçalves.

É tempo de celebrar a cultura e as 
artes. Vamos festejar o Teatro e no 
Teatro! 

A Direção da Artemrede

© ARTEMREDE . Teatros Associados
Palácio João Afonso, 
Rua Miguel Bombarda, nº 4 R/C, 
2000-080 Santarém

E  artemrede@artemrede.pt

www.artemrede.pt
https://www.facebook.com/artemrede.teatros.associados

T  +351 243 322 050
T  +351 243 321 878 
Fax  +351 243 326 092

EDITORIALjuntos.mais fortes

A ARTEMREDE é um projeto de cooperação cultural que tem como  
missão promover a qualificação e o desenvolvimento dos territórios onde 
atua, valorizando o papel central dos teatros e de outros espaços culturais 
enquanto pólos dinamizadores e promotores das artes e da cidadania.

Integram atualmente a Artemrede os municípios de Abrantes, Alcanena, 
Alcobaça, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Santarém, 
Sesimbra, Sobral de Monte Agraço e Tomar.

Projeto co-financiado
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Assessoria de Comunicação 
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A brasileira Marta Porto é uma das 
principais presenças internacionais 
da Conferência Políticas Culturais 
para o Desenvolvimento, organi-
zada pela Artemrede no dia 12 de  
fevereiro. Foi assessora do Conselho 
Estadual de Cultura do Estado do 
Rio Grande do Sul, coordenadora 
do Escritório Regional da UNESCO, 
Rio de Janeiro e secretária da Ci-
dadania e Diversidade Cultural do 
Ministério da Cultura do Brasil. 
Na conferência participa no painel  
“A mediação cultural junto dos 
territórios e das comunidades – 
responsabilidade e compromisso 
social”. Formada em jornalismo,  
é especialista em políticas de comu-
nicação, arte e cultura, trabalhando 
como ensaísta e consultora.

Numa altura de grandes exigências 
sociais e económicas, as instituições 
culturais ditas convencionais – teatros, 
museus, bibliotecas – têm um papel  
a desempenhar para além do que seria 
a sua missão original? Ainda é legítimo 
defender “à cultura o que é da cultura”, 
“ao social o que é do social”?

Do ponto de vista metodológico, eu acho 
importante defender ainda essa distinção 
porque na cultura a gente trabalha basi-
camente com a potência das pessoas, você 
tem uma tipologia de gestão que está muito 
voltada para pessoas com os seus talentos, 
os seus sonhos, as suas criatividades, os 
seus modos de fazer, e é atrás de isso que 
o gestor cultural deve ir. No caso social,  
o compromisso opera a partir da ideia de 
vulnerabilidade. O sujeito considera-se vul- 
nerável num determinado espaço e isso 
condiciona muito o trabalho social. A au-
sência desta distinção provocou um ou 
vários problemas no desenho da gestão da 
cultura em vários países, porque quando se 
fala de desenvolvimento a partir da cultura, 
você abre um espaço possível de mudar a 
rota desse desenvolvimento, de transgredir 
o espaço. Quando você fala do desenvol-
vimento a partir do foco social, você está 
usando a ideia da inclusão naquilo que já 
está posto. Essas duas condições são muito 
distintas no desenho da política. É evidente  
que você tem com a gestão cultural uma con-
sequência social, um impacto social muito 
grande, mas o ponto de partida é diferente.

Uma das prioridades estratégicas da 
Artemrede é a centralidade, no contex-
to da programação que desenvolve, dos 
projetos artísticos de intervenção comu-
nitária, como forma de aproximação ao 
território e às comunidades. Considera 
que esta é uma linha correta de posicio-
namento dos espaços culturais? 

Sem dúvida alguma. Se hoje você não tem 
um programa artístico voltado, não para 
os artistas convencionais, mas abrindo 
a possibilidade do fazer artístico em 
cada local e em cada terrritório e com 
a comunidade, é muito difícil defender  
a legitimidade de um espaço cultural que 
está inserido num determinado local. 
Eu diria que o trabalho que a gente tem 
que fazer é o de ter um engajamento maior 
com as comunidades e tentar estimular 
uma participação. Aí é um processo duplo: 
ao mesmo tempo que se faz um progra-

ma voltado para talentos e projetos locais, 
você também tem por obrigação trazer  
a comunidade para dentro do seu teatro, 
da sua biblioteca, do seu espaço cultural, 
interferindo de alguma forma no desenho 
da programação. 

Pode dar exemplos de boas práticas 
nesta área?

A curadoria é um deles. 
A curadoria modula 
algumas indaga-
ções. Quando 
você faz uma 
curadoria 

educativa ou de programação, você conse-
gue criar vários níveis distintos de olhar 
para áreas de conteúdos e repertórios. 
Há um projeto aqui que se chama Agên-
cia de Redes para a Juventude, que é  
um programa em que a gente identifica 
projetos comunitários em vários locais, 
favelas, subúrbios, comunidades. Esses 
projetos se inscrevem para integrar um 
programa e você usa os técnicos de vá-
rios espaços culturais e de políticas para  
criar um programa de tutoria. Ao se ins-
crever você olha essa iniciativa, contribui 
para que ela melhore tecnicamente, e aí ela 
recebe um apoio gradativo, tanto financeiro 
como de recursos humanos, para passar  
a integrar uma programação oficial de um 
centro cultural. É que geralmente os es-
paços culturais se acomodam. Aí você vai 
a cada ano propondo indagações e você 
vai descobrindo nos territórios pessoas 
com olhares distintos e tipologias de fazer 
comunitário, cultural, artístico diferente. 
Temos também um projeto sobre o mo-
dernismo, que nasceu com um manifesto 
político, e a pergunta que a gente se está 
colocando é: onde está isso hoje? Onde está 
essa inquietação que na década de 20 pro-
vocou uma rutura estética no Brasil? Aí se 
iniciou um trabalho de investigação que 
está a ter derivações interessantíssimas.

O que é então para si um trabalho de 
mediação cultural com efeitos positivos 
para o desenvolvimento da sociedade?

Eu acredito muito que o trabalho de me-

diação tem de ser de provocações estéticas, 
artísticas, onde esse fluxo se encontre e pro-
voque alguns graus de rachadura, trans-
gressão, inquietação e devolva de formas 
distintas. O projeto dos 450 anos do Rio 
, por exemplo, é uma forma de mediação 
a partir de uma indagação curatorial que 
cria um desconforto para os centros cultu-

rais, mas também cria a possibilidade de
 organizar em cada território 

um sistema de trabalho 
que vai provocar 
uma inquietação 

maior. Esse 
fluxo, esse

 

diálogo é que faz com que a mediação vá 
criando outros paradigmas para os espa-
ços culturais, se não vira trabalho social.

E é muito fácil programar projetos 
que têm uma grande visibilidade me-
diática mas que se limitam a prolongar 
as assimetrias que já existem - “uma 
programação de segunda para públicos 
de segunda”. 

É muito complicado porque existe um 
descolamento muito grande dos espaços 
tradicionais de cultura do debate políti-
co. É preciso ter uma massa de jovens, um 
mundo inteiro na rua provocando inflexões. 
Há toda uma modelação estética que os 
equipamentos culturais estão esquecendo. 
E a cultura é esse nível de provocação do 
imaginário. Arte é uma outra modulação. 
A Arte, para se oxigenar, tem que se valer 
através das experimentações estéticas que 
cada vez mais ocorrem em territórios 
pouco visíveis. Mas ali é que está uma 
grande inquietação porque ela vem de 
uma grande desigualdade social. Mas 
sempre que a gente entra nesse territó-
rio, a gente não quer abrir a cabeça para  
a inquietação, e acaba fazendo cultura de 
segunda para públicos de segunda. E aí 
você mantém sempre as coisas no mesmo 
lugar. Não tem como descolar. 

Atualmente a cultura parece ter a neces-
sidade de justificar permanentemente  
o seu valor, seja pelo impacto económico 
seja pelo potencial de promover a inclu-
são social. A arte já não vale por si?

Há um processo de domesticação da arte  
e esse é o maior risco que a gente viveu nos  
últimos 30 anos, eu diria. Eu uso como 
exemplo a ciência: a ciência cresceu muito, 
é a base da nossa sociedade e ela tem um 
método investigativo que parte de uma hi-
pótese. Se você não acreditar que a ciência 
em si é importante, nada do que estamos 
vivenciando no mundo teria acontecido. 
Esse valor da ciência vale para a Arte. Tem 
um texto muito importante do Jung sobre 
isso. Ele diz que a Arte e a Ciência têm  
um valor em si. São os dois fatores que 
ajudam a mudar paradigma. A sociedade 
reconhece a ciência com esse valor mas ela 
não conhece a Arte. E a Arte traz junto 
um grau de espiritualidade, de produção 
de um imaginário, onde há crença nas 
pessoas que, se ele não existir, você tem  
o inverso disso, que é a estética da violên-
cia, a ausência de uma autoridade maior  
em que tudo tem função. Há também um 
texto lindo do Paul Valéry sobre isso, onde 
diz que as coisas não têm que ter uma fun-
ção, inclusive quando a gente vai trabalhar 
para uma comunidade. Os textos são muito 
moralistas, especialmente no Brasil. Eu 
vou fazer um trabalho na comunidade para 
tirar menino da rua, para ocupar o tempo li-
vre. Não tem nada de mais absurdo do que 
assumir uma retórica de ocupar o tempo 
livre. Nunca é para desenvolver pessoas, 
para pensar princípios novos de cidadania, 
novos direitos, novas modulagens estéticas 
de poder. É nesse lugar que a gente está 
hoje e isso talvez signfique um avanço, eu 
pessoalmente acredito muito nisso, a par-
tir da atuação dos espaços culturais, mais  
até que da política cultural em stricto senso.

Mas terão os espaços culturais a mes-
ma importância que já tiveram? Num 
mundo “líquido” onde o virtual parece 
por vezes mais “real” que a realidade, 
como podem os espaços culturais ins-
titucionais manter a sua importância  
e o seu papel na sociedade? 

Eu acho que os espaços têm que neces-
sariamente de se reinventar, defendendo 
programas diferentes, que também é uma  
técnica de mediação para públicos dis-
tintos. Tem que haver uma busca por 
essa participação em que você tem essa  
troca de gente, a pulsão de pessoas 
diferentes ocupando o mesmo espaço. 
É quase como se o sujeito tivesse saindo 
daquele lugar que o transforma quase 
numa máquina, que é o trabalho, para 
entrar num espaço de ócio, por exemplo. 
Ele tem um lugar bonito para sentar no 
jardim ou para dormir... Não é a atitude 
permanente em cima daquilo que a gente 
quer que é uma atitude cultural. As 
pessoas têm que ter o espaço do simples 
relaxamento. E isso o espaço cultural 
tem que prover também. A pessoa pode 
ir para o teatro num momento, e se tiver 
um lobby aberto não só no momento 
do espetáculo, mas noutros momentos, 
como uma biblioteca de periódicos que 
as pessoas frequentem para ler, suspirar, 
sonhar, isso já constitui uma tipologia 
nova de espaço cultural. Essa busca  
é fundamental, a busca de um silêncio.  
Não são as novas tecnologias ou um 
mundo de pulsão permanente e de mui-
to fluxo de informação que é a garantia 
de uma espiritualidade tranquila. Não 
tem nenhum lugar, nenhum, que uma 
pessoa possa exercer isso que não seja 
num espaço cultural. 

            Marta porto

“Eu acredito muito que o trabalho de mediação 
tem de ser de provocações estéticas, artísticas, 
onde esse fluxo se encontre e provoque alguns 
graus de rachadura, transgressão, inquietação “

Entrevista  



Refletir e debater sobre o desenvolvimento cultural dos territórios 
e das comunidades é o mote da Conferência Internacional Políticas 
Culturais para o Desenvolvimento, organizada pela Artemrede, no ano 
em que comemora o seu 10º aniversário.

Técnicos, autarcas e outros agentes culturais, sociais e educativos 
encontram nesta conferência um momento de excelência para ter acesso 
a um conhecimento atualizado e especializado sobre as suas áreas de 
atuação. Para esta iniciativa, a Artemrede convidou um conjunto de 
oradores portugueses e internacionais: 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

POLÍTICAS CULTURAIS 
para O DESENVOLVIMENTO

1. Boas vindas: 

Joaquim Judas - Presidente da Câmara Municipal de Almada

2. Abertura: 

António Matos - Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Almada
Amélia Pardal - Vereadora do Planeamento da Câmara Municipal de Almada 

3. Plano Estratégico da Artemrede 2015-2020.

Marta Martins - Diretora Executiva da Artemrede
Vânia Rodrigues - Assessora Estratégica da Artemrede

4. o mandato democrático da cultura 

Nicolás Barbieri 
John Holden 

António Pinto Ribeiro 

5. A mediação cultural junto dos territórios e das comunidades – 
responsabilidade e compromisso social 

Marta Porto 
Luís Costa 

Elisabete Paiva 
Moderação de António Pinto Ribeiro 

6. As Políticas Culturais enquanto Políticas Públicas - Estratégias 
integradas de desenvolvimento territorial 

João Ferrão 
Catarina Vaz Pinto 

António Matos 
Moderação de Miguel Honrado - Pres. Cons. Admn. TNDMII

7. Conclusões: 

Pedro Costa 

8. Encerramento: 

Jorge Barreto Xavier 
Secretário de Estado da Cultura

9. Brinde ao 10º Aniversário da Artemrede 

JOÃO FERRÃO
É um dos principais investigadores portu-
gueses nas áreas de geografia, ordenamento 
do território e políticas de desenvolvimento 
local e regional. Doutorado em Geografia 
Humana na Universidade de Lisboa, foi 
Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e das Cidades e é atualmente pró- 
-reitor da Universidade de Lisboa.

NICOLÁS BARBIERI
Doutorado em Ciências Políticas, o catalão 
Nicolás Barbieri é professor no Instituto 
de Governo e Políticas Públicas da Univer-
sidade Autónoma de Barcelona. Trabalha 
também em assessoria, consultoria e for-
mação para instituições como o Consórcio 
de Bibliotecas Públicas de Barcelona ou  
a Secretaria de Cultura de Bogotá. 

JOHN HOLDEN
Teórico cultural britânico, com presença 
assídua em palestras e conferências por 
todo o mundo, o seu trabalho debruça- 
-se em temas como o valor da cultura, as 
relações entre cultura e política e cultura e 
sociedade, diplomacia cultural, liderança 
cultural, cultura e Indústrias Criativas  
e Desenvolvimento Organizacional.

CATARINA VAZ PINTO
Catarina Vaz Pinto é vereadora da Cultura 
da Câmara Municipal de Lisboa. Traba-
lhou como gestora cultural e foi consultora 
independente na área das políticas e do de-
senvolvimento cultural, formação cultural 
e artística, tendo sido co-responsável pela 
conceção e implementação do projeto  
Artemrede - Teatros Associados. Foi Se-
cretária de Estado da Cultura e Adjunta 
do Ministro da Cultura.

MARTA PORTO
Formada em jornalismo, a brasileira Marta 
Porto é especialista em políticas de comu-
nicação, arte e cultura, trabalhando como 
ensaísta e consultora. Foi assessora do 
Conselho Estadual de Cultura do Estado 
do Rio Grande do Sul, coordenadora  
do Escritório Regional da UNESCO, Rio 
de Janeiro, e secretária da Cidadania  
e Diversidade Cultural do Ministério da 
Cultura do Brasil.

ANTÓNIO PINTO RIBEIRO
É diretor do Programa Gulbenkian Pró-
ximo Futuro (Fundação Calouste Gulben-
kian). Investigador, professor, programa-
dor artístico, está envolvido na organização 
de vários programas, festivais e exposições 
nacionais e internacionais. Com formação 
académica em Filosofia, Ciências da Co-
municação e Estudos Culturais, é profes-
sor-conferencista de várias universidades 
internacionais.

LUIS COSTA
É curador e produtor de arte sonora, tra-
balhando nas áreas de pesquisa e arquivo 
sonoro. É membro fundador e atual presi-
dente da Binaural/Nodar, organização que, 
desde 2006, gere o Nodar Rural Art Lab. É 
coordenador do projeto “Aldeias Sonoras”, 
programa educacional que faz o mapea-
mento sonoro de zonas rurais portuguesas.

PEDRO COSTA
Professor Auxiliar do Dep. de Economia 
Política do ISCTE-IUL e subdiretor do 
DINAMIA’CET, onde coordena a investi-
gação “Cidades e Territórios”, é economis-
ta, doutorado em Planeamento Regional 
e Urbano. Direciona a sua investigação 
para o papel das atividades culturais no 
desenvolvimento territorial, nas relações 
das dinâmicas criativas com o território  
e nas estratégias de promoção do desenvol-
vimento local.

ELISABETE PAIVA
Foi responsável pelo Serviço Educativo 
do Centro Cultural Vila Flor e do Centro 
Internacional das Artes José de Guimarães 
e programadora do Serviço Educativo de 
Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura. 
Atualmente é a diretora artística da Materiais 
Diversos, estrutura responsável pelo Festival 
Materiais Diversos, o qual acontece nos 
concelhos de Alcanena, Torres Novas e 
Cartaxo.

ANTÓNIO MATOS
É vereador na Câmara Municipal de 
Almada (pelouros da Educação, Ação 
Sociocultural e Desporto), tendo também 
os serviços de Turismo e de Informação, 
desde 1993. Participou em Jornadas, En-
contros e Congressos na área da Educação, 
da Cultura, do Desporto, do Património  
e do Associativismo.



Plano 
Estratégico  

e Operacional 
2015-2020

O Plano Estratégico 2015-2020 

da Artemrede é o resultado 

de um processo que envolveu 

autarcas, programadores, 

técnicos e parceiros 

externos à rede na discussão 

sobre o futuro de um projeto 

que pretende afirmar-se 

como um instrumento de 

desenvolvimento cultural 

dos territórios. O programa 

traçado apresenta  

10 prioridades estratégicas, 

às quais correspondem  

16 propostas de ação  

e 60 indicadores.  

Nota: Os quadros apresentados nesta página têm autoria gráfica 
da empresa Invisibledesign.



VIAGEM AO PAÍS DA LEVITAÇÃO
Costanza Givone
Santarém
QUI 12 Fev | 10h30
Teatro Sá da Bandeira

VOU-TE CONTAR UMA HISTÓRIA: O 
MUNDO ESTÁ EM TRANSIÇÃO E O 
VERBO ESTÁ NA NOSSA MÃO!
Margarida Botelho
Sobral de Monte Agraço
SAB 21 Fev | 14h30
Cine-Teatro

PROJECTO GIACOMETTI
Quarteto Artemsax 
Alcanena 
SAB 21 Fev | 21h30
Cine-Teatro São Pedro 

FILMINHOS INFANTIS À SOLTA 
PELO PAÍS
Produção Zero em Comportamento 
Moita
DOM 22 Fev | 11h00
DOM 29 Mar | 11h00
DOM 26 Abr | 11h00
DOM 31 Mai | 11h00
DOM 14 Jun | 11h00
Fórum Cult. José Manuel Figueiredo

CICLO DE CINEMA  
ESCRITORES PORTUGUESES
Produção Zero em Comportamento
Filmes sobre a vida de escritores portu-
gueses como José Saramago, Fernando 
Pessoa, Urbano Tavares Rodrigues, Sofia 
de Mello Breyner Andresen e Alexandre 
O’Neill, entre muitos outros.

ANTÓNIO LOBO ANTUNES 
Sesimbra
SEX 27 Fev | 21h30
Biblioteca Municipal - Sala Polivalente

ANTÓNIO LOBO ANTUNES  
E DAVID MOURÃO FERREIRA 
Sobral de Monte Agraço
SAB 28 Fev | 15h00
Cine-Teatro

CARLOS DE OLIVEIRA 
Sesimbra
SAB 28 Fev | 16h00
Biblioteca Municipal - Sala Polivalente

JOSÉ CARDOSO PIRES 
Sobral de Monte Agraço
TER 3 Mar | 15h00
Auditório Municipal

programação’15

a julho

fevereiro

AGUSTINA BESSA-LUÍS 
Sesimbra
SEX 6 Mar | 21h30
Biblioteca Municipal - Sala Polivalente

NUNO BRAGANÇA 
Sesimbra
SAB 7 Mar | 16h00
Biblioteca Municipal - Sala Polivalente

FERNANDO PESSOA 
Sobral de Monte Agraço
QUA 18 Mar | 10h00
Cine-Teatro

ALEXANDRE O’NEILL 
Sobral de Monte Agraço
SEX 20 Mar | 21h30
Cine-Teatro
Sesimbra
SEX 27 Mar | 21h30
Biblioteca Municipal - Sala Polivalente

MANUEL HERMÍNIO LOUREIRO 
Sesimbra
SAB 28 Mar | 16h00
Biblioteca Municipal - Sala Polivalente

FERNANDO PESSOA 
Sobral de Monte Agraço
SAB 28 Mar | 21h30
Cine-Teatro

JORGE DE SENA 
Sobral de Monte Agraço
TER 7 Abr | 15h00
Auditório Municipal

JOSÉ & PILAR 
Sobral de Monte Agraço
SAB 11 Abr | 21h30
Cine-Teatro

PIRILAMPOS E ESTRELAS
Ana Lúcia Palminha 
Sobral de Monte Agraço
SEG 2 Mar | 9h45 e 11h00
SEX 6 Mar | 9h45 e 11h00
Cine-Teatro
Santarém
QUI 12 Mar | 10h30
Teatro Sá da Bandeira

A GRANDE CORRIDA 
Catarina Requeijo
É o dia da grande corrida, Manuela está  
a postos com o seu carro maravilhoso. Mas, 
durante o percurso, surgem uma série de 
obstáculos inesperados, que são um teste 
à sua imaginação e sobretudo à sua persis-
tência. Venham apoiar a Manuela, que não 
há outra como ela!
Barreiro
DOM 8 Mar | 11h00
Aud. Mun. Augusto Cabrita
Palmela
SAB 4 Jul | 17h30
Pinhal Novo 
Jardim José Maria dos Santos

HISTÓRIAS DE CORPO INTEIRO
Catarina Requeijo e Manuela Pedroso 
Sobral de Monte Agraço
SEX 13 Mar | 14h30
Auditório Municipal
Palmela
DOM 5 Jul | 11h00
Auditório Municipal do Pinhal Novo

ONDE ESTÁ O ARCO-ÍRIS 
Produção Zero em Comportamento 
Sesimbra
SAB 14 Mar | 11h00
Cineteatro Municipal João Mota

AGORA, FAZ TU! - Apresentação final 
Rui Catalão
AGORA, FAZ TU é uma caixa de ferra-
mentas para aprender a fazer peças – isto 
é, para aprender a escrever (ou adaptar) 
um texto, para aprender a encená-lo e para 
aprender a usar os diferentes materiais de 
cena de modo a apresentar essa peça.
Barreiro
QUA 18 Mar | 21h30
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Palmela
SEX 22 Mar  
A definir

MALABARISMO E 
MANIPULAÇÃO DE OBJETOS
Radar 360  
Palmela
SEG a SEX 6 a 10 Abr
A definir

QUE FEITIÇO É ESTE?! 
Produção Zero em Comportamento 
Sesimbra
SAB 11 Abr | 11h00
SAB 9 Mai | 11h00
Cineteatro Municipal João Mota

MECANIDANÇA
Marina Nabais
Abrantes
QUA 29 Abr | 10h00 e 14h00
Cine-Teatro S. Pedro
Barreiro
DOM 17 MAI | 16h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita

LABOR#2
Teatro do Vestido
Barreiro
QUA E QUI 29 e 30 Abr | 21h30
Espaço Memória 
Moita
SEX E SAB 15 e 16 Mai  
A definir
Oeiras
SEX E SAB 29 e 30 Mai  
A definir
Sesimbra
SEX E SAB 5 e 6 Jun | 21h30
A definir

DO FILME À MÚSICA
Companhia Caótica | antoniopedro
Um espetáculo que integra um filme 
musicado ao vivo e uma oficina que inclui 
a escrita, rodagem e montagem de uma 
curta-metragem muda, e a composição  
e performance da sua banda-sonora.

 
Barreiro
SAB 9 Mai | 21h30
Barreiro Antigo - ar livre

C-VIB ACÇÃO PEDAGÓGICA
MãoSimMão
Abrantes 
TER 12 Mai | 10h00 e 14h00
Cine-Teatro S. Pedro

ROSA-CÃO 
Ainhoa Vidal e Pedro Gonçalves 
Sesimbra
SEX 22 Mai | 21h30
SAB 23 Mai | 21h30
Cineteatro Municipal João Mota
Palmela
SAB 20 Jun | 21h00
DOM 21 Jun | 16h00
Cine-teatro S. João
Montijo
SAB 27 Jun
DOM 28 Jun 
A definir

PROJETO SECRETO
Radar 360  
Barreiro
SAB 13 Jun | 21h30
Aud. Mun. Augusto Cabrita

ORQUESTRA DE BALÕES
Sonoscopia
Palmela
SEX 3 Jul  
A definir

PELOS CABELOS 
Teatro de Marionetas do Porto
O Teatro de Marionetas do Porto cria 
um espetáculo habitado por personagens 
insólitas, de olhares ausentes e alucinados, 
onde o humor e o absurdo se fundem 
para mais uma experiência com muitas 
marionetas.
Palmela
SAB 4 JUL  
A definir

Programa sujeito a alterações. 
Consulte www.artemrede.pt para encontrar 
toda a informação atualizada.

Artes Circenses Artes de Rua Música

CinemaMultidisciplinar

Crianças e Jovens Teatro Dança

Oficinas
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LABOR#2 

Labor#2 é um espetáculo sobre o imaginário industrial e empresarial da margem Sul do 
Tejo, que faz parte de um projeto teatral em três partes sobre a história, a função e as con-
tradições do trabalho. 

Após uma residência artística no Barreiro, a companhia Teatro do Vestido, em coprodução 
com a Artemrede, prepara-se assim para estrear no próximo mês de abril Labor#2 neste 
mesmo município. 

Este espetáculo tem texto original de Joana Craveiro, tendo sido construído a partir de 
recolhas no terreno e em colaboração com a equipa artística. Durante os meses de Maio  
e Junho Labor#2 será ainda apresentado na Moita, em Oeiras e em Sesimbra.

Numa época pautada pelo desemprego e pelos despedimentos, urge um projeto em 
torno da temática do trabalho?
O projeto Labor, que o Teatro do Vestido iniciou em 2013, tem precisamente na sua génese 
uma reflexão profunda sobre o estado atual do trabalho e das condições laborais, em Por-
tugal como no resto do mundo. A nossa prática artística está intrinsecamente ligada a uma 
reflexão sobre a realidade atual e acreditamos que é precisamente no clima de desemprego, 
despedimentos, esvaziamentos dos sindicatos, ataques à contratação coletiva e a algumas 
das conquistas do 25 de Abril de 1974, que este projeto encontra o seu verdadeiro sentido 
e razão de ser. 

Este espetáculo pretende ser o retrato de uma zona do país?
Não exatamente. Este espetáculo pretende falar da memória de pessoas com relação com 
este tema, usando para isso memórias específicas de determinado municípios que são  
associados da Artemrede. Mas acreditamos que o alcance deste projeto não se esgota numa 
só região ou zona do país. De facto, o projeto “Labor” tem o objetivo de ser uma ampla  
reflexão sobre o Trabalho, em diversas vertentes. Aqui, são usadas certas zonas do país 
como matéria inicial de recolha de memórias e histórias de vida, como base para essa refle-
xão que desejamos mais abrangente.

Sobre o espetáculo
O trabalho “edifica,” “liberta,” “confere dignidade,” “identidade” – estas são expressões que 
nos são familiares, sendo que algumas moldaram o nosso percurso, em que desde cedo  
começámos a pensar no que ‘queríamos ser’, ou ‘aquilo em que queríamos trabalhar.’ A so-
ciedade moderna, como a conhecemos, organizou-se e organiza-se em função do trabalho. 
Mas mudanças subtis tomaram conta da realidade desta sociedade moderna na qual cres-
cemos, e têm vindo a operar uma transformação no lugar central que o trabalho ocupava 
até agora.
As questões hoje em debate sobre a contratação coletiva, o esvaziamento da importância 
dos sindicatos, a preponderância das tecnologias sobre o trabalho manual humano, o de-
semprego galopante resultado também destes aspetos (e doutros que bem conhecemos) 
– tudo isto nos motiva a construir este espetáculo.

Sobre a companhia
A companhia Teatro do Vestido é um coletivo teatral e multidisciplinar, fundado em 2001, 
com vista à criação de trabalhos teatrais e de instalação, que explorem novos  processos 
criativos e, nomeadamente, criem uma dramaturgia original. A companhia é composta por 
Gonçalo Alegria, Inês Rosado, Joana Craveiro, Lara Portela, Miguel Seabra Lopes, Pedro 
Caeiro, Rosinda Costa, Simon Frankel, Sandra Carneiro e Tânia Guerreiro.

ROSA CÃO

Em Maio estreia o espetáculo Rosa-Cão, uma produção da Artemrede com direção artística 
de Ainhoa Vidal.

Rosa Cão é um solo de dança, com projeção de imagens animadas da autoria de Ana Madu-
reira e com acompanhamento musical, em tempo real, do músico Pedro Gonçalves. Rosa 
Cão vai também contar com a participação de músicos locais, os quais formarão a orquestra 
do espetáculo.

Falámos com Ainhoa Vidal para saber um pouco mais sobre Rosa-Cão.

Como surgiu esta personagem, Rosa-Cão?
Rosa Cão surgiu através de um livro que Ana Madureira me ofereceu. Ela é ilustradora  
e cria uns livrinhos com histórias várias. A imagem desta personagem surgiu da Ana, eu apai-
xonei-me e pus este nome. Depois comecei a pensar na sua história de vida, e nas perguntas 
que ela levantava e que a mim me tocam particularmente. Perguntas sobre a selvajaria/ani-
malidade versus a delicadeza, como elas funcionam numa mesma pessoa; sobre a solidão e 
a riqueza interior; sobre a vida quotidiana muito ligada à terra; sobre a inteligência do louco…

Que universo vamos encontrar neste espetáculo? 
Acredito que dentro de cada pessoa existem muitas outras a residir, por vezes são pedaços 
de pessoas, outras são vidas inteiras. Nós somos todos um caleidoscópio de pessoas. Rosa 
Cão é dessas mulheres que na intimidade explodem por não conseguir gerir a quantidade 
de histórias, memórias, acontecimentos, que as atravessam no seu dia-a-dia.

É um trabalho dirigido para todos os públicos, um trabalho criado por muitas camadas, 
que permite que a leitura dela e a sua reflexão sejam feitas em vários tons de profundidade.

Sobre o espetáculo
Era uma vez a vida de uma mulher. Metade rosa, metade cão. Metade flora, metade animal. 
Metade controlo, metade selvagem. 

De equilíbrio precário, Rosa-Cão avançava pela vida mascarando a sua profunda natureza 
de animal-flor. Despida na solidão tocava o seu corpo com espinhas, ladridos, raízes e pe-
gadas, percorrendo-se numa natureza delicada, forte, intempestiva, temperamental, vulcâ-
nica e bela. No universo da casa florescia, fora dela os seus opostos causavam a estranheza 
de uma origem que só a permitia existir distanciada das estruturas sociais. Abraçou o seu 
mundo criando no interior das quatro paredes a natureza compacta do encontro selvagem. 
Esta peça é a entrada por uma janela neste seu universo. 

Sobre Ainhoa Vidal
Ainhoa Vidal é uma bailarina espanhola a residir e trabalhar em Portugal. Além de intér-
prete e criadora na área da dança, trabalha também em teatro como atriz, é figurinista  
e trabalha na área da formação. 

Duas produções Artemrede para conhecer em 2015

Em 2015 vão ser apresentados dois espetáculos com o carimbo Artemrede: Labor#2, uma coprodução com a companhia Teatro 
do Vestido e Rosa-Cão, uma produção Artemrede com direção artística de Ainhoa Vidal.
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Roteiro Artemrede, Cultura e Lazer  
num só fim-de-semana!

Os Associados da Artemrede são Municípios que, com o apoio da 
Associação, conseguem manter viva a cultura de uma vasta região, que 

vai do distrito de Setúbal aos distritos de Leiria e Santarém. Aproveite 
os nossos espetáculos (ver agenda na página 6) como pretexto para 

passar um fim-de-semana “fora cá dentro”... da Artemrede. 

Locais a visitar
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Almada

Cidade anfitriã da Conferência Interna-
cional Políticas Culturais do Desenvolvi-
mento, organizada pela Artemrede a 12 de  
fevereiro, Almada é um turbilhão de cultu-
ra, desporto, natureza e espaços públicos.

Com museus que mantêm viva a história 
dos que lutaram por uma Almada livre  
e solidária, e equipamentos culturais com 
uma oferta cultural de excelência, Almada 
tem ainda uma frente atlântica que a torna 
numa cidade verdadeiramente atrativa.

O que visitar?
Santuário Cristo Rei
215 metros acima do nível do mar, o santuá-
rio oferece uma vista de 360 graus sobre  
as duas margens do rio Tejo. 

Casa da Cerca  
Centro de Arte Contemporânea 
Antiga casa senhorial setecentista sobran-
ceira ao Tejo, que integra o jardim botânico 
Chão das Artes.

Convento dos Capuchos
Espaço de cultura de onde é possível 
contemplar Lisboa, a Serra de Sintra,  
a baía de Cascais, a Serra da Arrábida e o 
Cabo Espichel. 

O que saborear?
Caldeirada à pescador, Ameijoa à Bulhão 
Pato, Carvoada e Sardinha assada na brasa. 
Para adoçar a boca prove os Claudinos, 
também conhecidos por Caparicanos.

Onde dormir?
Lisboa Almada Hotel
Rua Abel Salazar, 9
2805-313 Almada
+351 212 761 401

info@lisboaalmadahotel.com 
www.lisboaalmadahotel.com 

Ever Caparica Beach&Conference Hotel 
Av. General Humberto Delgado, 47 
2829-506 Costa da Caparica
+351 212 918 900
geral@hotelcostacaparica.pt 
www.hotelcostacaparica.pt

Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & SPA
Largo Aldeia dos Capuchos 
2825-017 Caparica 
+351 212 909 000
reservas@aldeiadoscapuchos.pt
www.aldeidadoscapuchos.pt 

Onde comer?
Sushic
Rua Abel Salazar, 9 
2805-313 Almada
Tel.: 21 191 19 65
sushicbar@gmail.com
www.sushic.pt

Oh Carlos
Rua Pedro Costa, 1247
2820-189 Charneca de Caparica
+351 212 961 128
ohcarlos@restauranteohcarlos.com.pt 
www.restauranteohcarlos.com.pt 

Amarra Ó Tejo
Largo 1.º de Maio
2800-046 Almada
+351 212 730 621 
amarratejo@yahoo.com 
www.amarraotejo.pt

Barreiro

Com uma extensa frente ribeirinha e uma 
localização privilegiada dada a proximida-
de a Lisboa, o Barreiro é detentor de um 
vasto e singular património industrial. Re-
centemente, a cidade tem sido distinguida 
pelos seus movimentos de cultura urbana, 
sobretudo pelas iniciativas de incentivo  
à criação artística nas mais variadas áreas.  

Aproveite para visitar este concelho na 
estreia de Labor #2, um espetáculo do 
Teatro do Vestido e produção Artemrede 
sobre o Trabalho, criado em residência 
artística no Barreiro! 

O que visitar?
Museu Industrial
Criado pela QUIMIPARQUE, é o legado 
histórico do que foi a CUF,  um dos mais im-
portantes complexos químico-industriais 
da Europa em meados do século XX.

Convento Madre Deus da Verderena
Construído a partir do dia 18 de dezembro 
de 1591, dia consagrado pela Igreja Católica 
à expectação do parto de Nossa Senhora  
e daí a designação do orago: Nossa Senhora 
da Madre de Deus.

Sala Museu do Fuzileiro
Coleção de objetos sobre a História e a 
evolução dos Fuzileiros em Portugal, num 
local onde estão os vestígios do Complexo 
Real de Vale de Zebro, constituído por 27 
fornos de cozer biscoito, armazéns de trigo, 
cais de embarque e um moinho de maré de 
8 moendas.
O que saborear?
Cataplanas e caldeiradas, e para sobreme-
sa delicie-se com as já famosas bolas de 
manteiga.

Onde dormir?
Residencial Santo André
Rua Laura Ayres – Santo. André
Telf. 21 2148250
Fax. 21 2148259 

Residencial Príncipe
Largo Quinta Grande, 13 – 1º
Telef. 21 2077209
Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, 105 – 1º D
Telef. 21 2168565 

Onde comer?
A Tasca Galega
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 65
2830-340 Barreiro
Tel. 21 088 40 88
Não encerra
Cozinha tradicional portuguesa

Restaurante Arrozaria
Largo da Liberdade, 1
Palhais
2830-458 Barreiro
Tel. 21 606 91 96
Encerra à segunda-feira
info@arrozariarestaurante.pt

Restaurante Petisqueira PONTO COME
Rua Conselheiro Joaquim Antonio 
Augusto de Aguiar, 46
2830 Barreiro
Tel.: 21 134 46 29
Encerra: Terça e Domingo ao almoço

ALMADA


