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Nesta segunda metade do ano, o trabalho da Artemrede intensifica-se com um
vasto leque de atividades a apresentar no âmbito da programação em rede,
para além de duas grandes iniciativas: o 3º Manobras — Festival Internacional
de Marionetas e Formas Animadas, que inclui a coprodução de 2019 Mininu,
e a 1ª Semana Europeia do Espectador.
O que têm em comum estas iniciativas? Para além de uma diversidade
de géneros artísticos desenhados para alcançar públicos de diferentes
idades e geografias, transportam em si uma linha orientadora que nos
é especialmente cara: a implementação de processos de participação e de
codecisão e o aprofundamento dos laços entre artistas, espaços culturais
e as diversas comunidades que habitam os nossos municípios associados.

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 neste contexto que os diversos grupos de Visionários (espectadoresprogramadores) continuam a visualizar e a selecionar espetáculos e
oficinas para vários espaços, sendo o seu papel cada vez mais relevante na
promoção das nossas atividades. Se a missão da Artemrede é, por vezes,
difícil de explicar e de implementar, este crescente envolvimento de cidadãos
comuns vem contribuir para que a rede se torne mais próxima das pessoas,
contaminando o seu quotidiano e impulsionando uma participação ativa nas
artes daqueles que não são profissionais do setor.

Associados Efetivos

Nesses processos de aproximação, é fundamental o papel das equipas
municipais, nomeadamente dos programadores e mediadores. Decidimos,
por isso, dar-lhes espaço editorial e convidá-los a partilhar, numa crónica, a
sua experiência. Começamos com Cláudia Matos, programadora da Biblioteca
de Marvila, em Lisboa, um novo equipamento cultural que abraçou os desafios
dos projetos Meio no Meio e Be SpectACTive!

Associado Aderente

A participação é um dos pilares da democracia cultural. Mas este
é um caminho que deve começar na escola. Com o ambicioso Plano
Nacional das Artes para 2019-2029 a dar os primeiros passos,
entrevistamos a sua subcomissária Sara Barriga, que nos assegura que
as escolas a indisciplinar nos próximos anos devem passar a funcionar
como Polos culturais onde, queremos apostar, também se fomentará
a participação e o exercício da cidadania.

O projeto Outros Centros é cofinanciado por:

Os projetos RESHAPE e Be SpectACTive! são cofinanciados por:

Boas leituras!
Marta Martins,
Diretora Executiva da Artemrede

O projeto Meio no Meio é apoiado por:

Ficha Técnica
Proprietário �˙� Artemrede
Diretora �˙� Catarina Vaz Pinto
Editora �˙� Marta Martins
Coordenação de Conteúdos �˙� Vitor Pinto
Conteúdos �˙� Vitor Pinto
Design �˙� Guda — give u design art
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O que se pretende é uma mudança na “cultura da escola” a que chamámos
“indisciplinar a escola”, e que procura torná-la uma instituição mais aberta
e inclusiva, transdisciplinar, capaz de integrar conhecimentos específicos em prol
de uma visão de conjunto; capaz de gerar modos diversos de ser e de interpretar
o mundo e o outro, sem excluir ninguém, ajudando a encontrar caminhos de
realização pessoal e de participação no bem comum. Uma escola que se assume
como Polo Cultural.
Este ano letivo lançamos o desafio aos agrupamentos para se juntarem ao
Plano e construírem connosco a mudança. Tivemos uma adesão expressiva:
65 agrupamentos aderiram voluntariamente. Distribuem-se pelo país de forma
equilibrada, o que nos permitirá criar raízes de norte a sul, no interior e no
litoral, em zonas rurais e urbanas. Esta adesão é já o prenúncio da mudança.

Sara		
Barriga
é subcomissária do Plano Nacional das Artes
(PNA), uma iniciativa das áreas governativas
da Cultura e da Educação criada com o
horizonte temporal 2019-2029. O PNA envolve
parcerias com a administração local, entidades
privadas e a sociedade civil com a missão de
dar um lugar central às artes na formação ao
longo da vida. Os seus principais objetivos são
garantir o acesso e a participação dos cidadãos
na fruição das artes e da produção cultural;
expandir a oferta cultural educativa
e promover o conhecimento, a integração
e o encontro de culturas.
|˚˚ Arte e Educação devem caminhar juntas na formação dos cidadãos?
O que é que não está a acontecer neste domínio e que o PNA pretende
mudar?
A missão do PNA radica na certeza de que a educação inclusiva só se
completa se integrar a dimensão cultural e artística. A forma de alcançar este
desígnio é quebrando os “muros” que separam a escola da sociedade. Por
isso desenhámos uma estratégia plural e sistémica que pretende assegurar
a contaminação dos vários setores sociais em 3 eixos: Política Cultural,
Capacitação e Educação e Acesso.

|˚˚ O PNA prevê a criação de um Plano Estratégico Municipal CulturaEducação (PEM.C-E). Esta foi também uma das conclusões do 3º Fórum
Político da Artemrede, que apontava a necessidade de os municípios
desenvolverem estratégias para a cultura em articulação com outras áreas.
Como vai o PNA promover a construção destes Planos?
O PEM. C-E é uma medida fundamental para o alcance dos objetivos do PNA.
Da consulta feita aos parceiros, verificámos que há lacunas na definição de
estratégias municipais que articulem as áreas da cultura e da educação, mesmo
sabendo que partilham recursos e projetos. Registámos a ausência de uma visão
de conjunto que permita planear a médio/longo prazo e a falta de articulação
entre as políticas locais e nacionais.
O PEM.C-E tem por meta a definição de roteiros de ação estratégica que
partam do diagnóstico e do mapeamento local, reúnam informação que quando
sobreposta revele o panorama necessário ao planeamento integrado e faseado.
Chamámos a este diagnóstico ID cultural e artístico do território. No mapa da
“paisagem cultural” são considerados os agentes, patrimónios, projetos, recursos,
prioridades e potencialidades. Nesta fase inicial, estamos a trabalhar em parceria
com Universidades, Municípios, Comunidades Intermunicipais e com as Direções
Regionais de Cultura. A finalidade é criar um instrumento que capacite os
agentes para a conceção dos PEM.C-E.
|˚˚ Uma das medidas do PNA é a criação de um Índice de Impacto Cultural
das organizações IICO. O que leva à necessidade da sua criação?
O IICO surgiu para responder à necessidade de medir o impacto cultural que as
organizações podem gerar nas comunidades e nos seus membros, fornecendo
indicadores que permitam guiar e ampliar esse impacto e responsabilizando
todos pelo “ambiente cultural”. Registámos que não existe um índice criado
com este propósito, apesar da atualidade do tema e do facto das organizações
manifestarem interesse na aplicação do instrumento.
Para o seu desenvolvimento, estamos a trabalhar num projeto de investigação
que vai conceber a forma de parametrizar e quantificar o IICO (à semelhança
dos índices ambientais e da pegada ecológica), gerando o instrumento que mede,
compara e permite melhorar o compromisso com a produção e fruição cultural,
a salvaguarda e a valorização patrimonial, ou seja, com a “pegada cultural”.
|˚˚ Qual o espaço atribuído aos municípios na gestão e implementação das
várias medidas transversais desenhadas pelo PNA?
Este Plano deve dar voz às pessoas, organizações e comunidades,
responsabilizando-as pelo seu Km2 cultural, deve contribuir para a valorização
e coesão do território e impulsionar projetos de cocriação entre artistas e
comunidades, em particular com as populações mais vulneráveis.
Para executar o compromisso de forma sustentável, contamos com a colaboração
dos municípios e de Redes como a Artemrede. A estratégia tem que ser
apropriada pelas comunidades. As autarquias podem e devem tomá-la para si,
adaptando-a à especificidade do seu território e população. É nesse espaço de
ação que a equipa do plano atuará, apoiando a implementação e a viabilização
das medidas, em função das singularidades dos contextos e trabalhando numa
lógica de rede, colaboração e circulação, capacitada para mobilizar apoios, formar
equipas e divulgar as ações.
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BE SpectACTive!

Semana Europeia do Espectador

LISBOA
BIBLIOTECA DE MARVILA
SÁB, 9 NOV

18:30 | Teatro Playback . Teatro Imediato (espetáculo)
M/16
21:00 | As Quatro Estações d’O Gajo (concerto)
M/6

Os Visionários (espectadores-programadores) da Artemrede continuam ativos em vários projetos.
Depois de uma parte da programação do 3º Manobras — Festival Internacional de Marionetas
e Formas Animadas ter sido selecionada pelos grupos de Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Pombal
e Tomar, está prestes a chegar a 1ª Semana Europeia do Espectador, organizada no âmbito do projeto
europeu Be SpectACTive!

DOM, 10 NOV

17:00 | A Cidade . ArteViva (espetáculo-oficina
de teatro-dança)
Residência: 2 e 3 nov (15:00 > 19:00)
9 nov (15:00 > 19:00)
Ensaios: 10 nov (10:00 > 12:00 | 15:00 > 17:00)
A aguardar classificação IGAC

Para tal, os Visionários de Lisboa, Sesimbra e Pombal programaram um conjunto de atividades
(concertos, teatro, workshops...) entre os dias 9 e 17 de novembro, por ocasião do Dia Europeu do
Espectador (16 de novembro). Neste dia, espectadores ativos de várias cidades da Europa, participantes
do projeto Be SpectACTive!, entrarão num debate presencial e virtual sobre questões relacionadas com
cultura, arte e cidadania.

SÁB, 16 NOV

16:00 | Biblioteca Humana (espetáculo-conversa)
17:00 | Dia Europeu do Espectador (evento
presencial e virtual)
19:00 | PART’ILHAS — Coletivo O POTE (teatro)
M/6

Todas as atividades são gratuitas.

DOM, 17 NOV

�˙

16:00 | Webcams e Ação Performativa (workshop)
18:00 | Isto é um Filme de Baixa Frequência
Eunice Gonçalves Duarte (performance)
A aguardar classificação IGAC
19:30 | Magusto comunitário + Conversa com
Visionários e Eunice Gonçalves Duarte
POMBAL
TEATRO-CINE
SÁB, 9 NOV

SÁB, 10 NOV

10:00 | O Pássaro de Fogo (atelier de dança)
11:30 | O Pássaro de Fogo (atelier de dança)
SÁB, 16 NOV

17:00 | Dia Europeu do Espectador (evento
presencial e virtual)
21:00 | Isto é um Filme de Baixa Frequência
Eunice Gonçalves Duarte (performance)
A aguardar classificação IGAC
22:00 | Webcams e Ação Performativa (workshop)
+ Conversa com os Visionários e Eunice
Gonçalves Duarte

© JOSÉ CALDEIRA

21:30 | O Pássaro de Fogo Re.Imaginado
Companhia de Dança Marina Popova
M/6

As Escolhas dos Visionários �
˙

"O universo de um músico e de uma guitarra é a forma mais comum de nos
reconhecermos numa viagem que raramente fica ali, no simples ato de assistir.
Vamos para muitos outros lugares em que já vivemos ou em que sonhamos
viver. O projeto O Gajo serve Marvila porque põe no seu trajeto este lugar que
é Portugal, mas que é também tantos outros lugares. Há uma rebeldia contida
nesta música que não nos deixa esquecer que o Tejo está demasiado próximo para
que não pensemos a qualquer momento, em levar O Gajo oceano fora para nos
recordar quem somos."
Rui Santos, 51 anos, realizador de rádio, Lisboa

"Os Visionários de Sesimbra escolheram programar Os Livros do Rei pelo seu
cunho diferenciador. Devido à sua abordagem muito criativa — e por apresentar
meios diferentes e apelativos — estamos confiantes de que se encaixa na
exigência da programação do Serviço Educativo. Por esta ser uma programação
em que é vital captar a atenção dos espectadores de forma eficaz, sentimos que
o espetáculo, com a sua forte componente visual, será mais fácil de ter sucesso
junto das nossas escolas."

SESIMBRA
CINETEATRO MUNICIPAL JOÃO MOTA
QUI, 14 NOV

João Jorge Nero, 60 anos, reformado, Sesimbra

10:30 | Os Livros do Rei - Raimundo Cosme (teatro)
14:00 | Os Livros do Rei - Raimundo Cosme (oficina)
M/3
19:30 | Conversa/Jantar com Visionários e Eunice
Gonçalves Duarte
21:00 | Apresentação dos Visionários (O que é ser
Visionário?)
21:30 | Isto é um Filme de Baixa Frequência
Eunice Gonçalves Duarte (performance)
22:30 | Workshop Webcams e Ação Performativa
(workshop)
A aguardar classificação IGA
SÁB, 16 NOV

17:00 | Dia Europeu do Espectador (evento presencial
virtual)

© JOSÉ CALDEIRA

SEX, 15 NOV

“A coragem de arriscar e a arte de ter poucas alternativas levaram à escolha do
espetáculo Isto é um filme de baixa Frequência, de Eunice Gonçalves. O facto
de ser um espetáculo alternativo, que se inspira em enquadramentos e técnicas
diferentes das que estamos habituados a assistir na programação disponível no
nosso território, tornaram aliciante esta nossa escolha para a Semana Europeia
do Espectador.”
Filipa Alegrete, 35 anos, desempregada, Pombal
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A partir deste número, o Jornal da Artemrede conta com uma nova rubrica.
Porque a Artemrede, como qualquer outro projeto, é feita de pessoas para pessoas,
damos voz àqueles que, em cada um dos territórios da rede, são os protagonistas
da nossa ação. São mulheres e homens com idades e formações muito diversas,
que pensam, constroem e implementam os projetos desenvolvidos no âmbito da
Artemrede: autarcas, programadores, mediadores, técnicos, vão partilhar aqui
experiências, ideias e inquietações suscitadas pelo trabalho que temos vindo
a desenvolver em conjunto.

O TESTEMUNHO DE

Cláudia
Matos

© JOSÉ CALDEIRA

Programadora da Biblioteca
de Marvila, Lisboa
Receber um convite para partilhar a minha experiência pessoal na Artemrede faz-me
recuar onze anos.

percurso profissional. E alguns dos projetos da Artemrede com os quais estou
envolvida nos últimos anos têm contribuído muito para esse enriquecimento.

Conheço o projeto desde a sua formação, mas a experiência mais direta começa em
2008 quando, a trabalhar no Cineteatro Municipal João Mota, em Sesimbra, iniciei
um percurso com a Artemrede que se mantém até hoje, agora na Biblioteca de
Marvila, em Lisboa.

Creio que aquilo que mais me encanta é poder ver claramente o impacto que projetos
como estes têm na vida das pessoas que neles participam, na nossa própria vida e nas
comunidades em que estão inseridas, mesmo que neles não participem diretamente.
Podem ser verdadeiramente transformadores e são o reflexo de que o investimento
sério nas pessoas e na sua valorização são muito compensadores.

É engraçado perceber, enquanto escrevo, que a Artemrede tem, de alguma forma,
acompanhado grande parte do meu percurso profissional. Tem sido um crescimento
partilhado!
Atualmente, no âmbito da rede, acompanho o projeto Meio no Meio e a iniciativa
Visionários, que por sua vez se desdobra no projeto europeu Be SpectACTIve! Nos
três, apesar dos objetivos francamente diferentes, o envolvimento e a participação
comunitária são as palavras-chave.
Pessoalmente, o exercício de pensar um território, as suas necessidades e riquezas
aliado à certeza de sempre, de que a cultura e as artes são cruciais para um processo
de valorização e transformação, tem sido uma descoberta fundamental no meu

No entanto, penso também que esta aposta deve considerar sempre uma visão
estratégica a longo prazo comum à Artemrede e aos municípios da rede, com
projetos de continuidade que deixem lastro. Quando o apelo que lançamos apenas se
concretiza em pequenas atividades pontuais ou num projeto de grande dimensão ao
qual não se dá seguimento posterior, anulamos as hipóteses de voltar a tentar fazer
um trabalho com estas pessoas. É certo, também, que a profundidade de trabalho que
podemos atingir com projetos como os Visionários ou o Meio no Meio implica, sem
dúvida, equipas municipais musculadas, em número e conhecimentos.
Mas estamos no bom caminho! E o trabalho da Artemrede tem sido fundamental
para alavancar todo este processo de transformação.

© CAROLINA CELAS
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3º

Manobras
festival internacional de marionetas
e formas animadas
13 setembro a 31 outubro 2019

A decorrer até 31 de outubro, a edição 2019 do
Manobras — Festival Internacional de Marionetas
e Formas Animada é a mais multidisciplinar
e participativa das edições deste evento que
a Artemrede organiza desde 2017.
Herdeiro da Festa da Marioneta, o Manobras
mantém a arte das marionetas e as formas animadas
no centro da sua programação, mas abre-se cada vez
mais a outros géneros (teatro físico, artes de rua,
audiovisual, instalações), levando um leque diverso
de espetáculos e oficinas a teatros, a bibliotecas,
a espaços públicos e patrimoniais de 10 municípios
(Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Barreiro, Moita,
Montijo, Pombal, Sobral de Monte Agraço e Tomar).
A abertura aconteceu em Pombal, a 13 de setembro,
com o espetáculo de artes de rua Das Cinzas, da
companhia FIAR. O encerramento é a 31 de outubro,
em Aljubarrota (Alcobaça), com Fogo Lento, da
coreógrafa italiana Costanza Givone.
Ao todo são 19 espetáculos, cinco oficinas e quatro
projetos audiovisuais, de companhias nacionais e
estrangeiras, a maioria dos quais gratuitos

e programados para públicos de diversas idades:
desde crianças, em contexto escolar, até jovens
e adultos.
Segundo Marta Martins, a programação “foi
escolhida através de um processo de debate que
abrangeu, por um lado, a equipa da Artemrede
e os seus programadores em cada município
e, por outro, os grupos de Visionários (espectadoresprogramadores) que, em Abrantes, Alcanena,
Alcobaça, Pombal e Tomar, decidiram as suas
escolhas para as suas cidades".

Segredo, da Amarelo Silvestre, Manipula#Som, da
Radar 360º, duas companhias que regressam ao
festival depois de terem apresentado outras obras
nas edições anteriores.
O realizador António-Pedro (Caótica) dá
continuidade aos seus projetos audiovisuais com
12 Até ao Fim do Mundo, uma vídeo-instalação
produzida durante uma residência artística em
Alcobaça, que é um alerta sobre o estado do Planeta.

Achimpa, da companhia Valdevinos, Sorriso, do
Teatro Só, Balada das Vinte Meninas Friorentas, de
Margarida Mestre, Os Livros do Rei, de Raimundo
Costa, e Era um vez uma Esponja do Mar..., de
Margarida Botelho são os espetáculos e oficinas que,
este ano, foram selecionados pelos Visionários.

Destaque ainda para o espetáculo de teatro
participativo Para Vós — Um Solo Coral sobre o Lugar
onde Vivem as Memórias, de Cláudia Andrade, que
conta com a participação de um grupo de idosas de
Sobral de Monte Agraço, Abrantes e Alcobaça, e para
Mininu, de Fernando Mota, uma obra de contornos
musicais para crianças, que é também a coprodução
da Artemrede de 2019.

Ao lado das escolhas dos Visionários surgem três
títulos de artistas internacionais — Friends of Crusoe,
da cia Toc de Fusta, Le Fumiste, da cia Don Davel
e Y a plus de saison ! da Compagnie Figure Libre — e
uma dezena de espetáculos nacionais como Guardar

Site: http://www.artemrede.pt/FestivalManobras/
#festivalmanobras2019

© MARGARIDA BOTELHO
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MININU
A coprodução de 2019 da
Artemrede é um espetáculo em
português e em crioulo. Uma
viagem desde África até Lisboa
para contar a história de um
mininu que queria ser músico

Quatro intérpretes ocupam um palco onde se
vislumbram instrumentos musicais e vários
brinquedos feitos com materiais reciclados. No
centro, uma árvore onde se projetam vídeos. E duas
frases que se repetem ao longo do espetáculo, como
um refrão ou um prenúncio: “Era, Era? Era certo”.

Nha Mininu, um projeto que envolveu a recolha
de canções tradicionais infantis em todas as
regiões da Guiné-Bissau e a produção de um CD
com arranjos originais que contou com o talento
de músicos guineenses, quais antigos mininus,
residentes em Portugal.

É certo, sim, Mininu, de Fernando Mota, parte da
música, em particular dos ritmos da Guiné, para
criar um espetáculo multidisciplinar onde também
cohabitam o teatro, a literatura, o audiovisual e as
artes plásticas. Uma aliciante mistura de géneros
para contar, cantar e dançar a viagem iniciática de
uma criança que fez de um sonho o alimento para
o seu percurso.

A Mininu segue-se a oficina Di Mininus, que explora
os materiais e os métodos de criação que deram
origem ao espetáculo. Os participantes podem tocar

alguns instrumentos tradicionais e experimentais
criados para o espetáculo, para além de dinamizarem
jogos rítmicos e musicais com objetos, aprendendo
também canções nas línguas dos povos da Guiné.
Estreado em Alcobaça no âmbito do 3º Manobras
— Festival Internacional de Marionetas e Formas
Animadas, Mininu terá outras apresentações, já fora
do festival, em vários municípios associados até ao
final do ano e em 2020.

Qualquer viagem, dizem, é uma incógnita, “sabemos
quando partimos, nunca quando voltamos”. Ou se
voltamos. Desde Guiné até Lisboa, passando pela
Rússia, Burkina Faso e Holanda, era certo que o
pequeno mininu feito homem enfrentaria obstáculos
vários num processo constante de aprendizagens.

Um sentido de transmissão que esteve, aliás, bem
patente na génese do projeto. Inspirado na cultura
guineense, Mininu foi criado na sequência de

© CMALCOBAÇA

Nesse processo são muitos os temas de fundo que
se cruzam numa narrativa ritmada: os conflitos
familiares; a vocação artística; a profissionalização;
a estranheza de uma pele de cor diferente; o
desejo de viver noutro país a esbarrar com o
fantasma da clandestinidade; a arte a dar lugar às
obras do metro como forma de subsistência. Mas
também, é certo, a possibilidade de superação e
um forte sentido de transmissão a novas gerações
e a outras geografias.
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Programação

até ao final de 2019

em rede por município
Para além dos títulos selecionados para o Manobras –
Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas
e para a Semana Europeia do Espectador, os municípios
associados programaram outros espetáculos e oficinas
com selo da Artemrede.
A programação até ao final do ano pode sofrer alterações
Para atualizações permanentes consulte o site
www.artemrede.pt ou a página de eventos do facebook
da Artemrede.

BARREIRO

FOGO LENTO
M/6
Costanza Givone
28 DEZ | 17:00 | Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida

POMBAL

SANTARÉM
ROMEU & JULIETA
M/6
Teatro Praga
18 OUT | 10:00 e 14:00 | Teatro Sá da Bandeira

JUNTO*
Para todos
Coletivo Lagoa
3 NOV | 15:30 e 16:45 | Teatro-Cine

DE QUE GÉNERO É ESTE LIVRO?
Público-alvo: profissionais da educação e da cultura
Dora Batalim SottoMayor
31 OUT | 14:30 | Biblioteca Municipal

LISBOA

É PRÓ MENINO E PRÁ MENINA
M/3
Catarina Requeijo
15 NOV | 10:00 | 16 NOV | 16:00 | Teatro Sá da Bandeira

ERA UMA VEZ UMA ESPONJA DO MAR...
M/4
Margarida Botelho
19 OUT | 11:00 | Biblioteca Orlando Ribeiro
19 OUT | 15:30 | Biblioteca Coruchéus
É PRÓ MENINO E PRÁ MENINA
M/3
Catarina Requeijo
4 DEZ | 10:30 | Biblioteca de Marvila

MOITA

PAULA DE PAPEL*
M/6
Teatro O Bando
1 DEZ | 16:00 | Teatro-Cine
* Be SpectACTive! / Visionários

OEIRAS
DE QUE GÉNERO É ESTE LIVRO?
Público-alvo: profissionais da educação e da cultura
Dora Batalim SottoMayor
19 OUT | 10:00 | Biblioteca Municipal de Carnaxide
26 OUT | 10:00 | Biblioteca Municipal de Algés
30 NOV | 10:00 | Biblioteca Municipal de Oeiras

PENSAR FAZ SOMBRA
Público-alvo: jovens e adultos
Aldara Bizarro
27 NOV | 10:00 | Convento de São Francisco
CAÇA TEXTURAS
Público-alvo: >7
Miguel Horta
29 NOV | 10:00 | Convento de São Francisco
CO:LATERAL
M/12
Ballet teatro
7 DEZ | 21:30 | Teatro Sá da Bandeira

SESIMBRA
CO:LATERAL
M/12
Ballet teatro
19 OUT | 21:30 | Cineteatro Municipal João Mota

COUVE ROSA, MORANGO AMARELO
M/14
FIAR – Centro de Artes de Rua
3 OUT | 14:30 | Fórum Cultural José Manuel Figueiredo
VIAGEM AO CENTRO DA TERRA
M/3
Aqui Há Gato
16 NOV | 16:00 | Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

MONTIJO
PAULA DE PAPEL
M/6
Teatro O Bando
26 OUT | 16:00 | Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida
ERA UMA VEZ UMA ESPONJA DO MAR...
M/4
Margarida Botelho
9 NOV / 16:00 / CinemaTeatro Joaquim d'Almeida

ACHIMPA
M/3
Valdevinos Teatro de Marionetas
5 NOV | 14:30 | Biblioteca Municipal de Oeiras
19 NOV | 14:30 | Biblioteca Municipal de Algés
25 NOV | 14:30 | Biblioteca Municipal de Carnaxide
MININU + DI MININU
M/6
Fernando Mota
13 NOV | Auditório Ruy de Carvalho
10:30 (espetáculo) | 12:00 (oficina)

FOBOS
M/4
Companhia de Dança de Almada
20 OUT | 16:00 | Cineteatro Municipal João Mota
ERA UMA VEZ UMA ESPONJA DO MAR...
M/4
Margarida Botelho
16 NOV | 10:30 | Cineteatro Municipal João Mota

