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Em 2019 celebramos 14 anos e decidimos organizar, pela 1ª vez, o DIA DA
ARTEMREDE. Fizemo-lo no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, município
que acolhe a nossa sede desde o início. Ali reunimos os nossos associados
— desde os mais antigos até aos recém-chegados — para uma sessão
de partilha e de apresentação dos inúmeros projetos nos quais estamos
envolvidos. Neste número debruçamo-nos novamente sobre eles, fazemos
o ponto da situação e preparamos o futuro. Continuamos a caminhar e a
crescer sem perder de vista o Plano Estratégico e Operacional quinquenal,
que chega ao fim em 2020.

A Artemrede é um projeto de cooperação cultural
com 14 anos de atividade ininterrupta constituída por
17 associados. Promove a interação entre territórios
de diferentes escalas e trabalha a especificidade
desses territórios através do apoio à criação artística,
à programação em rede, à formação e às práticas de
mediação cultural.

É precisamente de futuro que falamos no projeto euro-mediterrânico
RESHAPE, do qual somos parceiros. O futuro do setor artístico passa pela
inovação e por modelos de organização alternativos. Para conhecermos
melhor os contornos do RESHAPE entrevistámos Milica Ilic no rescaldo
do Fórum de Lublin (Polónia), que marcou o arranque oficial do projeto.

Associados Efetivos

O programa PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian apoia o nosso novo
projeto para a inclusão social através de práticas artísticas. Meio no Meio
avança já com um ambicioso plano de formação em 5 áreas distintas (dança,
teatro, música hip hop, cinema e artes visuais) em 4 dos nossos municípios
associados, sob a direção artística de Victor Hugo Pontes. Trabalharemos
neste projeto ao longo dos próximos três anos, até à estreia de um espetáculo
participativo e de um documentário que retrata todo o processo.
Em simultâneo, os grupos de Visionários de 9 municípios associados
selecionaram uma parte da programação em rede de 2019. Estes
espectadores—programadores debruçaram-se igualmente sobre a escolha
de um espetáculo a apresentar no âmbito do Dia Europeu do Espectador
(novembro) nos três municípios que participam no projeto Be SpectACTive!.
E, por fim, participaram no processo de programação do Manobras — Festival
Internacional de Marionetas e Formas Animadas, cuja 3ª edição se inicia
a 13 de setembro.

Associado Aderente

O projeto Outros Centros é cofinanciado por:

Os projetos RESHAPE e Be SpectACTive! são cofinanciados por:

O projeto Meio no Meio é apoiado por:

O terceiro Fórum Político teve como tema as redes culturais e os modelos de
cooperação para o desenvolvimento dos territórios. Dele saíram uma série
de reflexões e propostas a partilhar publicamente e a apresentar às entidades
com poder de decisão nesta matéria.
Para fazer frente a todos estes desafios contamos com dois novos associados:
o município de Montemor-o-Novo e a associação Acesso Cultura. Bem-vindos!
Esperamos que seja o princípio de uma longa e frutuosa colaboração.
Boas leituras!
Marta Martins,
Diretora Executiva da Artemrede
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Visionários
O Encontro anual dos grupos de Visionários de 2019
aconteceu no dia 6 de abril no Complexo Cultural da
Levada (Tomar). Vários exercícios de dinâmica de
grupo foram animados pela equipa da Artemrede
e pelos coordenadores da iniciativa nos diversos
municípios. O Encontro foi também acompanhado
pelo sociólogo francês Félix Dupin—Meynard
(Universidade de Montpellier), membro da equipa
de investigação do projeto europeu Be SpectACTive!,
do qual a Artemrede é parceira. As suas conclusões
sobre todo o processo serão incluídas num livro
a publicar no âmbito do Be SpectACTive!
Visionários tornou-se numa iniciativa transversal
aos vários projetos da Artemrede. Assim sendo, os
cidadãos que aderiram à iniciativa foram chamados
a opinar não apenas sobre a programação em rede
de 2019, mas também sobre uma parte da
programação do 3º Manobras – Festival
Internacional de Marionetas e Formas Animadas
(13 setembro – 31 outubro) e sobre a escolha de um
espetáculo a apresentar no âmbito do Dia Europeu
do Espectador (novembro) nos três municípios
(Pombal, Lisboa e Sesimbra) que participam no
projeto Be SpectACTive!

Os grupos, constituídos por cidadãos com perfis
heterogéneos, debateram e tiveram de chegar
a consensos sobre a programação, alicerçando
as suas escolhas em vários critérios com os quais
os programadores profissionais se debatem
quotidianamente, tais como a relevância artística
das propostas, os públicos—alvo e as incontornáveis
limitações orçamentais. As escolhas, resultado de
discussões e compromissos entre os vários grupos,
serão anunciadas em breve pela Artemrede.

VISIONÁRIOS DE 2019
REUNIDOS EM TOMAR

Os Visionários avançaram ainda com uma série de
propostas no sentido de melhorar a sua experiência
enquanto espectadores ativos. Entre elas encontra-se
a criação de um cartão Visionário, a organização de
encontros regulares que incluam a ida a espetáculos
e a maior interação entre os grupos
de municípios diferentes.

© Jose Caldeira

Lançada no final de 2017 com base num projeto
de origem italiana, a iniciativa Visionários foi
acolhida com entusiasmo pelos associados da
Artemrede. Atualmente, são 9 os municípios
que constituíram os seus grupos de Visionários
(espectadores—programadores): Abrantes,
Alcanena, Alcobaça, Barreiro, Lisboa, Moita,
Pombal, Sesimbra e Tomar. Os grupos reúnem com
regularidade com o objetivo de visionar propostas
artísticas, debater os seus conteúdos e selecionar
os espetáculos com selo Artemrede a apresentar
nos seus respetivos municípios.

© Jose Caldeira
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RESHAPE

RESHAPE — Reflect, Share,
Practice, Experiment é um
projeto de investigação para
artistas e agentes culturais da
região euro—mediterrânica que
pretende criar novos modelos
organizacionais para o setor
artístico. O futuro das artes
molda-se num processo aberto,
inclusivo e experimental, no qual
a Artemrede participa enquanto
parceira até março de 2021.
RESHAPE é cofinanciado pelo
programa Europa Criativa.

�˙
Num século marcado por profundas mudanças
políticas, económicas, tecnológicas e ecológicas,
as artes tendem a espelhar as mutações aceleradas
das sociedades. Por um lado, agravam-se os
desequilíbrios na mobilidade dos artistas e das
suas obras. Por outro, o mercado não consegue
garantir que estéticas e discursos diversos
cheguem aos vários públicos da Europa. Se
é um facto que o setor funciona ainda com um
enquadramento organizacional que não integrou
essas mudanças, os artistas, por seu lado, estão já
num processo exploratório alternativo, tendem
a esbater fronteiras, a misturar disciplinas,
a desafiar o desconhecido.

Neste contexto, como continuar a apoiar o setor
artístico? Os parceiros do RESHAPE acreditam
que os profissionais das artes não só possuem
um grande poder de adaptação e de resiliência
como são também especialistas em inovação.
Efetivamente, vários projetos e estruturas
inovadoras emergiram nos últimos anos. Ainda
que por vezes frágeis e desconectados, eles são
indicadores de possíveis desenvolvimentos
futuros. RESHAPE pretende ter acesso a esses
projetos inovadores, dar-lhes tempo e espaço
para que colaborem num contexto internacional,
onde poderão imaginar novos modelos de
organização das artes.
Em dezembro de 2018, os parceiros do projeto
lançaram uma convocatória internacional que
levou à seleção dos participantes de cinco grupos
de trabalho. Estes Reshapers são artistas
e profissionais que irão desenvolver um processo
de reflexão conjunta que culminará com a criação
de propostas concretas e sustentáveis para cinco
questões / trajetórias: :
1 — Arte e Cidadania: de que forma pode a arte
melhorar o exercício da cidadania?
2 — Modelos de governança justa: como criar
modelos de governança abertos, inclusivos
e flexíveis?
3 — Valor da arte no tecido social: como
incentivar a compreensão e promover o valor da
arte no tecido social?
4 — Financiamento solidário: de que forma pode
o financiamento solidário incentivar a vitalidade
da criação contemporânea?

5 — Práticas artísticas transnacionais/pós-nacionais: que tipo de estruturas e ferramentas
são necessárias para os artistas que trabalham
transnacionalmente e de que forma devem ser
providenciadas?
O trabalho no âmbito destas cinco trajetórias
inclui vários workshops em países diferentes.
A Artemrede receberá um dos workshops da
Trajetória 3, em 2021. No final haverá uma
conferência de partilha de resultados do
processo, os quais serão disseminados junto
do setor cultural e dos decisores políticos.
RESHAPE acontece na região Euro-mediterrânica
entre setembro de 2018 e março de 2021 e
reúne um total de 13 parceiros europeus: ACT
Association (BG), Alt Art (RO), Artemrede (PT),
Arts and Theatre Institute (CZ), British Council
(UK), Bunker/Balkan Express (SI), East European
Performing Arts Platform (PL), Flanders Arts
Institute (BE), Goethe Institute (DE), Onassis
Foundation (GR), Onda — Office national de
diffusion artistique (FR), Pogon Centre for
Independent Culture and Youth (HR), Pro Helvetia
(CH). São também parceiros associados: Danish
Arts Foundation (DK), Ettijahat (LB), EUNIC
(BE), Fonds Podiumkunsten/Performing Arts Fund
(NL), Frame Contemporary Art (FI) e Mondriaan
Fund (NL).

�˙
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Milica
Ilic
Milica Ilic é consultora

internacional do Office National

de Diffusion Artistique (O.N.D.A.)

e coordenadora do projeto
RESHAPE. Entrevistámo-la no
rescaldo do RESHAPE Forum,
em Lublin, onde se reuniram
cerca de 80 profissionais para
o lançamento do projeto.
O elevado número de candidaturas recebidas
aquando da convocatória parece indicar um grande
interesse do setor pela criação de novos modelos
de trabalho. Por que motivo é urgente delinear os
futuros contornos do setor?
O projeto RESHAPE nasceu da necessidade de
repensar as práticas do setor artístico à luz das
mudanças radicais que as nossas sociedades vivem.
Antes de lançar o projeto, os vários parceiros já tinham
reuniões em que discutiam desafios e interesses
comuns. Enquanto organizações de apoio às artes
tínhamos uma visão geral das evoluções que ocorriam
nos nossos contextos, mas sentíamos que precisávamos
de espaço para discutir essas mudanças numa escala
maior. Percebemos muito rapidamente que, embora
oriundos de contextos muito diferentes, partilhávamos
a sensação de viver e de trabalhar num sistema cada
vez mais disfuncional.
Deparamo-nos então com uma escolha radical: ou
continuamos na mesma – e arriscamos
a desintegração – ou tomamos as rédeas da mudança,
garantindo que as transformações estão em linha com
os nossos termos e valores.

programa Europa Criativa foi um impulso tremendo.
Deu-nos espaço para pesquisar e experimentar, o que
não teria sido possível no nosso trabalho quotidiano,
que se orienta sobretudo pela lógica das políticas
culturais dos Estados—Nação, obrigando-nos a um
foco nos nossos próprios territórios. É agora claro que
temos entre mãos algo ainda mais rico e dinâmico do
que pensávamos. Mas também há muito a fazer. Temos
de estar conscientes dos desequilíbrios radicais que
existem no nosso espaço cultural comum. Na Europa
e no sul do Mediterrâneo esses desequilíbrios estão
tão enraizados que, às vezes, parecem intransponíveis.
Há muito a fazer para que possamos compreender
verdadeiramente o quão diferentes podem ser os nossos
contextos. Há também uma confiança a ser construída,
alianças a serem feitas em todo o setor artístico (entre
instituições, públicos e artistas) e com outros setores
cujo trabalho assenta em valores humanistas.
Para além de ser um projeto amplamente assente
num processo aberto, quais são os maiores desafios
do RESHAPE?

Como evoluiu a sua perceção sobre o projeto
desde a fase de candidatura ao programa
Europa Criativa até agora?

Há muitos desafios. Nós, parceiros, estamos
convencidos de que a Europa e o Sul do Mediterrâneo
constituem o nosso espaço cultural, político e social
comum. Mas esse espaço não é neutro e as relações
complexas que o tecem acentuam-se devido aos
desequilíbrios económicos, ao passado colonial,
aos preconceitos e à incompreensão das evoluções
estéticas, políticas e sociais que moldam a realidade
do setor artístico em diferentes regiões e países. Como
imaginar modelos e práticas que levem em conta essas
realidades tão diferentes? Como chegar a um acordo
sobre soluções comuns, sabendo que alguns dos temas
cruciais — diversidade cultural, direito à expressão
artística, mobilidade artística – têm contornos tão
diferentes, dependendo se os abordamos nos Balcãs,
na Europa Ocidental ou no mundo Árabe?

RESHAPE é o resultado de anos de discussões com
colegas de organizações de apoio às artes. Inicialmente,
o objetivo não era criar um projeto, mas ele acabou
por surgir de forma orgânica. O cofinanciamento do

Além disso, nós, os parceiros, temos de nos
comprometer a mudar as nossas próprias práticas.
Isso significa que, mais do que proporcionar um espaço
para que mentes criativas repensem os nossos modelos

O número de candidaturas que recebemos na
convocatória não é apenas um sinal de que esta
visão é partilhada por muitos outros profissionais.
Acreditávamos, e isso veio a comprovar-se, que já
existiam muitas práticas experimentais a decorrer,
mas numa escala local, com poucos recursos e fora
do radar. Queríamos conectar e apoiar essas iniciativas,
que são tão pouco visíveis. Elas são sementes de
possíveis evoluções.

organizacionais, temos de fazer um exercício crítico de
introspeção e começar, nós mesmos, a mudar. Isto é tão
enriquecedor como entusiasmante, mas também pode
ser perturbador e doloroso. Ou extremamente difícil
em estruturas grandes e complexas.
Por fim, qualquer projeto com a ambição de repensar
o ecossistema das artes tem de sair da bolha na qual
se encontra por vezes enclausurado. O RESHAPE
terá que chegar aos profissionais, às redes e iniciativas
que não são os nossos aliados tradicionais, que não
falam o nosso jargão e cujos instrumentos e métodos
podem ser muito diferentes dos nossos. Teremos de
aprender a abrir-nos enquanto setor e a fazer alianças
novas e construtivas.
A Artemrede vai acolher um workshop da
Trajetória 3, dedicada ao valor da arte no tecido
social. Ora, o valor da arte tende a reduzir-se a
resultados tangíveis ou a produtos. O que se pode
fazer para aumentar a influência dos artistas e das
suas obras nos vários contextos locais e ajudar
a criar um valor intangível para as sociedades?
Mal começámos, por isso não sei que tópicos é que
os Reshapers vão destacar dentro dessa trajetória.
Mas poder repensar radicalmente a questão e
sugerir novos argumentos assentes em pressupostos
artísticos sobre o que é verdadeiramente o valor
acrescentado na sociedade é algo que me interessa
especialmente. Temos uma noção demasiado estreita
de valor. Uma noção que se centra em números, que
é corroborada por estudos de impacto e que tem
muito pouco a ver com a arte.
Talvez parte da solução passe por não colocar as
artes em caixas pré-definidas que se enquadram em
práticas menos elusivas. Talvez seja também necessário
reafirmar tudo aquilo que não pode constituir objeto
de concessões e aprender a conhecer melhor — antes
de encontrar palavras para descrever — as mudanças
intangíveis que os indivíduos e as comunidades
experimentam quando interagem com os artistas
e o trabalho artístico.
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3º

Fórum

Político:
redes culturais e
territórios no centro
do debate

No dia 2 de maio, o Teatro-Cine de Pombal acolheu o 3º Fórum Político da
Artemrede, dedicado ao tema Redes Culturais: modelos de cooperação para
o desenvolvimento dos territórios.

qualificação e renovação dos recursos humanos dos municípios na área da
cultura, pois só assim se conseguem equipas competentes, motivadas e com
capacidade de inovar”, continua Marta Martins.

Divididos em quatro grupos de trabalho, cerca de 40 participantes (autarcas
de várias regiões do país e outros decisores políticos) aceitaram o desafio de
debater vários temas.

Nos debates foi consensual a perceção de que as redes culturais mais frutuosas
— e com maior potencial de sucesso — são modelos orgânicos, assentes em
relações e em interesses comuns. Pelo contrário, “redes que se baseiam em
infraestruturas ou numa excessiva sectorialização são propostas anacrónicas
e inadequadas aos modelos atuais de produção e programação das artes
contemporâneas. A própria Artemrede evoluiu de uma rede de teatros para
uma rede de cidades, abraçou um processo de reposicionamento estratégico,
pelo que não encontra eco num projeto que assenta nas infraestruturas, como
o que está atualmente em discussão na Assembleia da República para a criação
da rede nacional de teatros”.

Apesar das diferenças entre os intervenientes, de experiências e de campos
políticos, foi possível identificar pontos de convergência sobre a importância
e o impacto das redes culturais no desenvolvimento dos territórios.
Segundo Marta Martins, o evento “levantou várias questões relevantes
que sublinharam a necessidade de uma maior cooperação entre Governo e
Autarquias. São estas últimas que melhor conhecem os territórios e devem,
por isso, ter a oportunidade de participar no processo de identificação de
prioridades de investimento e na definição de formatos de aplicação desse
mesmo investimento.”
Os autarcas presentes afirmaram a importância de existir, em cada autarquia,
“um plano estratégico para a cultura que esteja articulado com outras áreas,
como a Educação, e que tenha em conta alguns indicadores definidos ao nível
nacional. Há também um reconhecimento de que é necessário apostar na

Quanto à questão da sustentabilidade, as redes culturais devem beneficiar de
apoio financeiro para o seu funcionamento, através do Ministério da Cultura,
do Ministério do Planeamento ou de outras áreas governativas, assim como no
contexto do quadro financeiro Portugal 2030, dotando-as de recursos e meios
eficazes para promover a democracia cultural em todo o território nacional.
As conclusões do 3º Fórum Político serão compiladas numa brochura, a lançar
brevemente e a apresentar às entidades com responsabilidades na matéria.

Dois novos membros para a

Artemrede

O município de Montemor-o-Novo e a associação
Acesso Cultura são os dois novos membros da
Artemrede, que conta agora com 17 associados.
A adesão de Montemor-o-Novo, cidade do
distrito de Évora, marca o alargamento da rede
ao território alentejano central. Ali se situam,
entre outros espaços patrimoniais, o Teatro
Curvo Semedo, o Convento de Nossa Senhora da
Saudação e o centro de residências multidisciplinar
O Espaço do Tempo. À semelhança dos restantes
municípios associados, Montemor-o-Novo poderá

receber programação com selo da Artemrede,
participar em projetos transmunicipais
e os seus recursos humanos poderão beneficiar
de atividades de formação.
Já a adesão da Acesso Cultura à Artemrede surge
da vontade de ambas as associações unirem
esforços em prol do acesso à participação cultural
e à criação artística nas suas dimensões física,
social e intelectual. A Acesso Cultura coordena
já algumas das formações para associados da
Artemrede a decorrer ao longo de 2019.

A participação da Acesso Cultura tem contornos
diferentes da dos Municípios, que são associados
efetivos. Os associados aderentes, categoria na
qual a Acesso Cultura se enquadra e que foi
consagrada estatutariamente após a reflexão
estratégica que deu origem ao Plano Estratégico
e Operacional 2015-2020, são entidades públicas
ou privadas com quem a Artemrede estabeleça
um protocolo de colaboração com a duração
mínima de dois anos, em áreas de interesse
comum e no âmbito do qual exista investimento
e retorno de ambas as partes.

.¦. 7

MEIO

NO
MEIO

Cinema, teatro, dança,
música Hip Hop e artes

© José Caldeira

plásticas: cinco disciplinas

Misturar gerações
Meio no Meio tem um público intergeracional, sendo
essa uma das grandes diferenças relativamente
ao projeto anterior. “Enquanto que no Odisseia
trabalhámos única e exclusivamente com um público
adolescente e jovem adulto, agora juntamos essa
faixa etária a um público mais velho”, explica Marta
Martins. “Vamos também envolver pessoas com mais
de 45 anos, muitos delas desempregadas de longaduração ou reformadas, com dificuldades económicas
e, nalguns casos, em situações de isolamento.”
O objetivo é, mais uma vez, trabalhar a inclusão
de populações vulneráveis através do acesso a um
contexto de aprendizagem e de criação artística. Todo
esse percurso será enquadrado por uma equipa de
formadores e mediadores culturais, em articulação
com os serviços de cultura e de ação social dos
quatro municípios aderentes. Alguns membros dessa
equipa transitam do Odisseia para o Meio no Meio,
como o mediador cultural Mavatiku José, um dos
participantes—performers do espetáculo Histórias
em Viagem (Radar 360º), que agora tem a função de
promover e mediar o projeto no Bairro do 2º Torrão
da Trafaria (Almada).

A génese
O rascunho inicial do Meio no Meio surgiu num
dos trabalhos realizados no curso “Cultura e
Desenvolvimento”, que a Artemrede organizou em
exclusivo para os seus membros em 2018. Nesse
curso, os formandos de Almada, Barreiro e Moita
criaram um esboço do projeto ao qual, mais tarde,
se viria a juntar o território de Marvila (em Lisboa).
Esse esboço ganhou contornos mais firmes e as várias
equipas municipais trabalharam em parceria com a
equipa da Artemrede de forma a que uma versão final
pudesse ser submetida à apreciação do júri da
3ª edição do programa PARTIS da Fundação Calouste
Gulbenkian.
Igualmente associados ao Meio no Meio estão a
companhia Nome Próprio, a RUMO – Cooperativa
Social, o Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa
(CIES—IUL ) e o São Luiz Teatro Municipal, que
acolherá um dos vários encontros de partilha do
processo, assim como o espetáculo final.

Equipa
Victor Hugo Pontes
– Direção Artística /
Formador / Dança
Coreógrafo e autor,
entre outros, do
espetáculo Margem
(vencedor do prémio da
Melhor Coreografia nos
últimos Prémios SPA),
Victor Hugo Pontes
assume a direção artística do projeto. “Meio no Meio
vai questionar o aqui e o agora, olhando para o futuro
de uns e para o passado de outros. Ao longo de dois
anos, todos os participantes, que se encontram em
© Estelle Valente

Depois da experiência adquirida ao longo de três
anos com o projeto Odisseia, a Artemrede avançou,
no início desde ano, com um novo projeto para a
inclusão social através das práticas artísticas. Meio
no Meio desenrola-se até 2021 em quatro municípios
associados (Almada, Barreiro, Moita e Lisboa) através
de um ambicioso plano de trabalho que contempla
uma fase de formação em cinco disciplinas, seguida
de uma fase de criação. O resultado final destes
processos será um espetáculo a estrear em 2021,
dirigido pelo coreógrafo Victor Hugo Pontes e escrito
por Joana Craveiro. Para além disso, todo o processo
dará origem a uma longa-metragem documental.

artísticas estão no centro
do novo projeto PARTIS
da Artemrede.
fases distintas da vida, terão formação em cinco
disciplinas artísticas. No terceiro ano será criado
um espetáculo que articula todas essas disciplinas.
Meio no Meio está pensado como um espetáculo
de algum modo focado na dança e no cinema, mas
a ideia é também espelhar o processo de criação e
incluir os testemunhos dos próprios participantes,
num exercício de teatro documental. No fundo, é
um espetáculo que se situa entre as projeções para
o futuro e as realizações do passado. O seu ponto de
equilíbrio será, justamente, essa encruzilhada.”
Da equipa artística constam ainda:
Mário Ventura (formador de cinema, Moita), Carina
Silva (formadora de teatro, Barreiro), Catarina Pé-Curto (formadora de Artes Visuais, Almada) e
Nuno Varela (Formador, Música Hip Hop, Lisboa)

Cronograma
2019 e 2020: Formação e pesquisa
— Mediação e formações em 5 disciplinas
artísticas
— Pesquisa, aprendizagem e partilha de
conteúdos
2021: Criação e apresentações
— Criação e itinerância do espetáculo que
integra aprendizagens e conteúdos adquiridos
nos processos de formação e pesquisa
— Equipa multidisciplinar composta por
profissionais e amadores
De 2019 a 2021
— Estudo de impacto e avaliação do projeto
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Programação
em rede
maio a julho 2019
© Petru Ivu

© José Frade

Oficinas

ENTREMUNDOS
PIA Projectos de Intervenção Artística
Multidisciplinar | Artes de Rua, Performance,
Teatro Físico, Formas Animadas
M/3 | 50 minutos

LISBOA
Biblioteca Camões | 25 mai 2019 | 11:00
Biblioteca Palácio Galveias | 25 mai 2019 | 15:30
Biblioteca Marvila | 15 jun 2019 | 10:30

O LIBERTINO PASSEIA POR BRAGA, A
IDOLÁTRICA, O SEU ESPLENDOR, DE LUIZ
PACHECO
com André Louro
Teatro
M/16 | 55 minutos

MONTIJO | Praça da República | 18 mai 2019 | 16:00
ALCANENA | Olhos d'água — Nascente do Alviela |
19 mai 2019 | 11:00

ERA UMA VEZ UMA ESPONJA DO MAR...
HISTÓRIAS DO INÍCIO DA VIDA
Margarida Botelho
Oficinas — Ilustração e criação/design de livros
M/4 acompanhados pelos pais

A partir do livro A vida na Terra, de David Attenborough, os
participantes recriam, com imagens, a evolução da vida, desde
os primeiros organismos unicelulares até aos complexos peixes

PALMELA | Auditório do Pinhal Novo | 22 jun 2019 | 21:30

e répteis. O objetivo é refletir sobre as mudanças no planeta e as
problemáticas ambientais dos nossos dias: criar, agir e materializar
soluções que serão ilustradas e compiladas num livro.

O anti-herói deste espetáculo é o poeta Luiz Pacheco que, em
Algures entre o purgatório e o limbo, onde se inicia uma viagem

1961, andou nas carrinhas da biblioteca itinerante da Fundação

por um universo imaginário inspirado na Morte, EntreMundos

Gulbenkian — carrinhas cheias de livros que percorriam o país

é um espetáculo deambulante que envolve marionetas de

real, alimentando mentes sedentas de leitura, principalmente as

grande dimensão e que, cruzando técnicas de construção e de

jovens gerações.

CAÇA—TEXTURAS
Miguel Horta
Oficina | Artes plásticas (desenho), intervenção urbana
(artes de rua)
M/7 | 120 minutos (com intervalo)

manipulação, convida a relembrar as perspetivas, as formas e as
dimensões da visão de uma criança.

LISBOA | Biblioteca de Marvila | 6 jul 2019 | 15h30

É PRÓ MENINO E PRÁ MENINA
Catarina Requeijo
Multidisciplinar | Teatro
M/3 | 30 minutos
BARREIRO | Auditório Municipal Augusto Cabrita |
25 mai 2019 | 11:00

© Vera Marmelo

© Estelle Valente

Munidos de grandes folhas de papel, lápis de cera e barras de

AS 4 ESTAÇÕES D'O GAJO
O GAJO
Música | Indie — Rock — Instrumental
M/6 | 75 minutos

grafite, os participantes partem em busca de texturas e sinais pelas
ruas e paredes da cidade, em lojas, em jardins e em praças. Nessa
busca, caçam-se baixos-relevos de motivos variados ou texturas
naturais. Depois, reúne-se a coleção que se conseguiu “caçar” nas
folhas de papel, falando sobre a sua origem e função. E porque não
montar uma exposição?

PALMELA | Quinta do Anjo — Clube Portais da arrábida |
29 jun 2019 | 21:30
Inspirado no título da obra de Vivaldi (“Le Quattro stagioni”,
de 1723), o disco que serve de base a este concerto divide-se em
quatro peças com os nomes das estações de comboios de Lisboa

Em cena, um menino e uma menina habitam dois mundos

(Rossio, Santa Apolónia, Alcântara—Terra e Cais do Sodré), cujas

distintos e cheios de convenções. Ao longo do espetáculo

melodias evocam uma Portugalidade que remonta a um tempo

aprendem a desafiar as regras estabelecidas, a questionar

ainda antes de Portugal ser Portugal. Uma nova linguagem para

estereótipos e a retirar etiquetas, descobrindo um lugar novo

um instrumento antigo, a Viola Campaniça, que, na sua melhor

em que todos podemos ser tudo.

tradição, renasce agora pelas mãos d'O Gajo.

MANOBRAS
Mininu,

espetáculo com raízes Africanas
no 3º Manobras
Espetáculos de marionetas nacionais e
internacionais, projetos de território e oficinas, uma
parte da programação escolhida por Visionários
(espectadores—programadores): é de tudo isto

e muito mais que se fará o 3º Manobras – Festival
Internacional de Marionetas e Formas Animadas
(13 setembro – 31 outubro).
Da programação faz parte Mininu, de Fernando
Mota, um espetáculo para público juvenil que
bebe inspiração em músicas e contos tradicionais
africanos, em particular da Guiné-Bissau. Depois
do projeto Mapa, estreado em março de 2018,
Mininu continua a pesquisa de uma linguagem
cénica multidisciplinar e universal, já desenvolvida

nos espetáculos precedentes do encenador como
Barlavento, Canções Nómadas e Peixe Lua.
A imagem do festival será, nesta edição, criada pela
ilustradora Carolina Celas. A programação completa
será anunciada no final de agosto.

